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ABSRAK 
 

Akuntabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam 

Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Pasar Tradisional Sungguminasa Di 

Kabupaten Gowa, Pembimbing Ibu Andi Rosdianti Razak Dan Ibu Nur 

Khaerah. 

 

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui akuntabilitas dewan 

perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan peraturan daerah tentang 

pasar tradisional Sungguminasa di Kabupaten Gowa. 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor sektretariat DPRD Kabupaten 

Gowa. Jenis penelitian kualitatif dengan sumber data terdiri atas data primer dan 

sekunder. Informan penelitian terdiri atas Ketua komisi II, anggota komisi II dan 

masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, 

observasi dan dokumentasi  

Hasil penelitian ini terkait akuntabilitas DPRD dalam pengawasan peraturan 

daerah tentang pasar tradisional. Dalam hal ini Akuntabilitas DPRD dalam 

pengawasan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 belum 

akuntabel dimana pada pasal 3 peraturan daerah kabupaten Gowa No. 6 tahun 

2016 disebutkan tujuan Pengelolaan Pasar Tradisional yaitu: Menciptakan pasar 

yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat. Meningkatkan pelayanan pada 

masyarakat. Memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, 

maju, dan mandiri. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun fakta 

yang terjadi di lapangan masih terdapat tempat yang kumuh, becek, bau, sumpek, 

masih ambrul-adulnya penataan parkir dan banyaknya los yang terbengkalai, 

bahkan banyak pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan sehingga 

menghambat pengendara sepeda motor. Pada pengelolaan pasar tradisional tidak 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 pasal 3 

dengan fakta dilapangan. 

Kata kunci: Akuntabilitas, Peraturan daerah, Pengawasan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Eksistensi Peraturan Daerah (disingkat: Perda) dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah adalah bagian tidak terpisahkan dari desentralisasi 

hukum langsung yang dihasilkan oleh rakyat atau legislatif rule. Fungsi 

legislasi sebagai amanat Undang-Undang harus dilaksanakan oleh DPRD yang 

diwujudkan bersama Bupati/Walikota. 

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda dapat 

terlihat dari terlaksana atau tidaknya hak inisiatif DPRD dan hak mengadakan 

perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). DPRD 

mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan 

kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. (Kenap, 2021). 

Hal ini berarti DPRD harus lebih berperan aktif dalam pembentukan 

Perda karena memiliki peranan penting dalam tata kelola pemerintahan 

daerah. Para anggota DPRD mewakili masyarakat melalui partai politik 

sehingga harus membekali dirinya agar mampu mengupayakan demokrasi dan 

mewujudkan pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. Selain itu 

anggota DPRD harus mempunyai kapasitas yang berkaitan dengan legislasi 

dan mempunyai komitmen penuh atas pembangunan yang berorientasi 

terhadap aspirasi masyarakat di daerahnya masing-masing. 

(IpikPermana,2021). 

Aktualisasi  dari regulasi yang bersumber pada ide dasar dan konstitusi 

1 
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UUD 1945 kemudian diwujudkan beriringan dengan munculnya era reformasi 

tahun 1998 yang menjadi momentum  kebangkitan bagi upaya melakukan 

perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara dengan lahirnya kebijakan dalam berbagai bentuk peraturan 

Perundangan-undangan termasuk didalamnya sebagai salah satu produk 

hukum di daerah adalah Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan kepala daerah. 

Penyelenggara pemerintahan daerah perlu mengedepankan semangat 

mewujudkan akuntabilitas publik dalam setiap urusan kebutuhan dan 

kepentingan publik, termasuk di dalamnya tuntutan terhadap akuntabilitas 

politik DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pertanggungjawaban 

politik DPRD dalam memperjuangkan aspirasi publik memiliki landasan 

normatif sebagai perwujudan akuntabilitas politik lembaga perwakilan yang 

mewakili publik. Kewajiban politik untuk memperjuangkan aspirasi, 

kepentingan, kesejahteraan publik menjadi tugas dan fungsi DPRD yang 

dilakukannya melalui pengaturan atas kebijakan dalam bentuk peraturan 

daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif. 

Untuk terwujudnya akuntabilitas politik dalam pembuatan Perda, maka 

pembuatan tersebut harus mengikuti prosedur tata cara pembentukan Perda 

secara konsisten, berorientasi pada nilai yang tumbuh dari aspirasi publik, 

menjamin adanya kerbukaan dengan publik, adanya pemberdayaan sumber 

daya yang dimiliki dan kemauan besama untuk meningkatkan profesionalitas, 

efisiensi dan ekektivitas kerja serta melakukan pelembagaan terhadap 
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paritisipasi publik dalam akuntabilitas politik terutama terkait dengan proses, 

prosedur, dan produknya dalam pembuatan peraturan daerah kurang 

menampakan pertanggungjawabannya. 

Terselenggaranya pemerintahan yang baik adalah syarat utama dalam 

mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa 

dan negara. dalam hal itu maka perlu diterapkan system pertanggungjawaban 

atau akuntabilitas yang jelas, tepat, dan nyata sehingga penyelenggaraan 

negara dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna, berdaya 

guna, bersih dan bertanggungjawab. Akuntabilitas Kinerja adalah salah satu 

wujud dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dengan media akuntabilitas. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Gowa  

merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 

Lembaga Pemerintahan Daerah, serta unsur Lembaga Pemerintahan Daerah 

yang mempunyai tanggungjawab sama dengan pemerintah daerah dalam 

pembentukan Perda. Fungsinya adalah legislasi diwujudkan dalam 

membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah. Anggaran di wujudkan 

untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah 

serta wujud pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, peraturan 

daerah, keputusan serta kebijakan pemerintah daerah yang di tetapkan. 

Sebagai wakil rakyat, DPRD diharapkan mampu dalam menangkap 

aspirai yang berada di dalam masyarakat dan kemudian mengadopsinya 
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menjadi berbagai bentuk kebijakan publik atau peraturan daerah agar 

terciptanya tujuan desentalisasi. Namun secara umum permasalahan 

desentralisasi adalah tidak berjalan efektifnya sebyah perda karena tidak 

semua peraturan atau kebijakan publik yang dibuat oleh DPRD berjalan 

seperti apa yang telah direncanakan, contohnya seperti Peraturan Daerah 

Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. 

Dalam pasal 3 disebutkan tentang tujuan pengelolaan pasar tradisional 

yaitu. Menciptakan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat, 

Meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Memberdayakan potensi ekonomi 

lokal, Memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, 

maju, dan mandiri dan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Namun fakta yang terjadi di lapangan masih terdapat tempat yang 

kumuh, becek, bau, sumpek bahkan masih banyak pedagang yang berjualan di 

pinggir jalan sehingga menghambat pengendara sepeda motor, pada 

pengelolaan pasar tradisional tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat 

dalam perda tersebut. 

Sehubungan dengan posisi DPRD yang kuat karena memiliki tugas dan 

fungsi melakukan pengawasan kepada Kepala Daerah dan perangkat daerah 

lainnya yang mengiplementasikan Perda, maka DPRD Kabupaten Gowa wajib 

melalukan pembenahan terhadap para pedagang  dipinggir jalan sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan 

Pasar Tradisional. Terkait pembentukan peraturan daerah maupun peraturan 

bupati di kabupaten gowa dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan pasar 
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tradisioanal seharusnya DPRD harus lebih semaksimal mungkin dalam hal 

melakukan pengawasan agar perencanaan dari awal sesuai dengan akhir serta 

dapat memberikan kemakmuran kepada masyarakat Gowa. 

Kondisi inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah 

Kabupaten Gowa dalam mengembalikan kejayaan pasar tradisional agar 

kembali memiliki daya saing ditengah maraknya pembangunan pasar modern. 

Berdasarkan latar di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan 

mengangkat judul” akuntabilitas DPRD dalam pengawasan peraturan daerah 

tentang pasar tradisional” agar akuntabilitas dalam pengawasan pasar 

tradisioanal dapat tertata dengan baik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sebuhungan dengan sifat pendekatan penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dan strategi penelitiannya adalah studi kasus, dan merujuk pada 

masalah penelitian yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka 

dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini, adalah; 

Bagaimana akuntabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dalam pengawasan peraturan daerah tentang pasar tradisional Sungguminasa 

di Kabupaten Gowa. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui akuntabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dalam pengawasan peraturan daerah tentang pasar tradisional 

Sungguminasa di Kabupaten Gowa. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Kegunaan Praktis 

Kegunaan akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

ilmu pengatahuan, khususnya pada bidang ilmu administrasi public. 

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi 

yang menangani langsung tentang akuntabilitas DPRD dalam pengawasan 

peraturan daerah pada pasar tradisional. 

3. Kegunaan Teoritas 

a. Melatih Kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan 

rumusan hasil- hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan. 

b. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dibidang administrasi Negara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini, adalah: 

Tabel 2.1 

No. 
Nama penulis/ 

tahun 
Judul Hasil penelitian 

1.  Ipik Permana / 

2021 

Evaluasi DPRD 

Dalam 

Pembentukan 

peraturan 

daerah (studi 

tentang 

pembuatan 

peraturan 

daerah di 

DPRD 

Kabupaten 

Brebes Periode 

2014-2019 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

produktivitas, kualitas, daya tanggap 

dan akuntabilitas DPRD Kabupaten 

Brebes dalam pencapaian perda 

belum optimal. Terdapat selisih 

yang cukup besar antara jumlah 

rancangan peraturan daerah dengan 

peraturan daerah yang di tetapkan. 

Dari 171 rancangan peraturan 

daerah, hanya 56 yang disahkan. 

Selain itu, materi dan aspirasi belum 

dioptimalkan melalui mekanisme 

inisiatif yang tepat dari dewan, lebih 

banyak proposal yang diajukan oleh 

pemerintah daerah kabupaten 

Brebes. Sosialisasi perda belum 

berjalan sebagaimana mestinya. 

Terkait pertanggungjawaban, 

mekanisme administrasi yang 

dilakukan DPRD Kabupaten Brebes 

pada periode 2014-2019 sudah 

7 
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No. 
Nama penulis/ 

tahun 
Judul Hasil penelitian 

berjalan cukup baik, meskipun 

diperlukan upaya pembenahan 

melalui analilis subtantif dan 

responsive terhadap kebutuhan 

perda yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat kabupaten 

Brebes. 

2. Pratiwi, 

aulia and rasyid, 

amhar and noveri, 

irsyadunnas (2020) 

Analisis fungsi 

dewan 

perwakilan 

rakyat daerah 

kota jambi 

dalam 

menetapkan 

peraturan 

daerah kota 

jambi (periode 

2019-2020) 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa peran penting DPRD dalam 

penyusunan peraturan daerah jumlah 

program pembentukan perda Kota 

Jambi tahun 2019 ada 17 Ranperda. 

Ranperda yang telah disahkan 

menjadi perda 11 terdiri dari ; Perda 

Rutin Tahunan 3 Ranperda, dan 

Perda Baru/ Revisi 8 Ranperda. 

Ranperda yang disampaikan oleh 

pihak pengusul 6 Ranperda. Terget 

2019 17 Ranperda dan yang 

Terealisasi 11 Ranperda. Dan pada 

tahun 2020, melalui badan hukum 

Setda Kota Jambi, mengusulkan 10 

Perda dan akan segera dibahas. 

Selain itu ditambah satu perda 

inisiatif dari DPRD Kota Jambi, 

adapun perda-perda yang diusulkan 

tersebut terdiri dua perda baru dan 

beberapa sisa perda pada tahun 

sebelumnya dan perda rutin lainnya. 
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No. 
Nama penulis/ 

tahun 
Judul Hasil penelitian 

Kemudian factor penghambat dalam 

penyusunan peraturan daerah tahun 

2019-2022 yaitu tidak semua daerah 

anggota DPRD memiliki 

kemampuan dalam bidang hukum, 

terutama dalam pembuatan 

peraturan daerah, anggota DPRD 

kurang memaksimalkan waktu 

dalam pembuatan perda sehingga 

belum mencapai target  yang 

dicapai, kemudian kurangnya 

keterbukaan informasi antara staf 

dengan anggota DPRD sehingga 

kurangnya data yang didapatkan.  

3. ZahrialHusien 

(2019) 

Dampak studi 

banding 

anggota dewan 

perwakilan 

rakyat daerah 

(dprd) terhadap 

kualitas 

peraturan 

daerah (studi di 

kabupaten 

pesisir barat) 

 Hasil penelitian ini membahas dan 

menunjukkan:(1) Pelaksanaan studi 

banding DPRD Kabupaten Pesisir 

Barat merupakan kegiatan yang 

kurang efektif dalam melihat 

kualitas peraturan daerah. Karena 

tujuan studi banding untuk 

mengumpulkan informasi dan 

materi dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi melalui fasilitas internet, 

telekonferensi yang lebih tepat, 

cepat dan murah tanpa harus 

melaukan studi banding. (2) Hasil 

pelaksanaan studi banding DPRD 
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No. 
Nama penulis/ 

tahun 
Judul Hasil penelitian 

Kabupaten Pesisir Barat belum 

signifikan dalam Penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah, 

karena DPRD belum memenuhi 

akuntabilitas dan manfaat yang jelas 

bagi masyarakat atas hasil studi 

banding yang dilaksanakan. Belum 

ada sistem pelaporan hasil studi 

banding tidak dirasakan manfaatnya 

bagi msyarakat. Saran dalam 

penelitian ini adalah; 1). Anggota 

DPRD Kabupaten Pesisir Barat 

dalam penyusunan rancangan Perda 

hendaknuya mengoptimalkan fungsi 

staf ahli DPRD sebagai akses masuk 

informasi atau pengatahuan yang 

akan dijadikan sebagai sumber 

informasi atau pengatahuan yang 

akan dijadikan sebagai sumber 

informasi tentang rancangan Perda. 

2). DPRD disarankan untuk 

menempuh cara lain dalam 

pengumpulan informasi ranvangan 

Perda, yaitu dengan berkonsultasi 

dan mendatangkan pakar tang telah 

membuat perda sebelumnya atau 

orang yang berkompoten terikat 

dengan materi Perda yang akan 

dibahas. 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022 
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Perbedaan penelitian terdahulu di atas adalah: 

1. Ipik Permana (2021) : Terdapat selisih rancangan peraturan daerah dengan 

peraturan yang ditetapkan. Dimana dari 171 Ranperda hanya 56 yang 

disahkan. Sosialisasi perda yang belum berjalan sebagaimana mestinyadan 

diperlukan upaya pembenahan melalui analisis subtantif dan responsive 

terhadap kebutuhan perda yang berorientasi pada kepentingan masyarakat 

Kabupaten Brebes. 

2. Pratiwi, Suci Aulia and Rasyid, Amhar and Noveri, Irsyadunnas (2020) : 

Dalam hal penyusunan peraturan daerah tahun 2019-2020 semua anggota 

DPRD memiliki kemampuan dalam bidang hukum, terutama dalam 

pembuatan peraturan daerah, anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu 

dalam pembuatan perda sehingga belum mencapai target yang dicapai, 

kemudian kurangnya keterbukaan informasi antara staf dengan anggota 

DPRD sehingga kurangnya data yang didapatkan. 

3. Zahrial Husein (2019); pada penelitian ini melukan studi banding pada 

sistem pelaporan hasil studi banding secara transparan dan akuntabel, 

sehingga hasil studi banding tidak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. 

Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan 

studi banding terhadap kualitas perda dilaksanakan dengan pengumpulan 

data mengenai hasil studi banding, langkah yang ditempuh diantaranya 

adalah dengan melakukan studi banding atau kunjungan kerja pada daerah 

(kabupaten /kota atau provinsi) lain, yang dianggap berhasil dalam 

mengimplementasikan hasil studi banding terhadap kualitas perda yang 

akan diterpakan di Kabupaten Pesisir Barat. 
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B. Teori dan Konsep 

1. Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah syarat terciptanya pemerintahan yang baik, 

demokratis, dan jujur. Instansi pemerintah dengan akuntabilitas publik 

berarti forum selalu siap mempertanggungjawabkan kegiatan yang 

diamanatkan kepada publik. Demikian pula dengan melakukan kontrol, 

masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap 

kepentingan bersama. bagus. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok 

atau golongan. Tanggung jawab masyarakat untuk mengelola forum-forum 

pemerintahan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. 

Hal ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama, karena 

akuntabilitas diharapkan tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari 

masyarakat. Akuntabilitas masyarakat harus berjalan seiring dengan adanya 

kesempatan akses yang sama bagi seluruh masyarakat. mengontrol 

pemerintah. Jika akses dan saluran ini disediakan oleh pemerintah, Anda 

dapat menggunakan fasilitas ini untuk berpartisipasi dan melakukan 

kontrol. Akses dan saluran ini harus disediakan oleh pemerintah agar 

semua kelompok masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama 

untuk menggunakan saluran tersebut. 

Akuntabilitas diyakini dapat memperbaiki keadaan pemerintahan, 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi tingkat korupsi dan 

memungkinkan sistem pemerintahan yang demokratis (Eryana dan 

Setyawan, 2016). Pemerintah yang akuntabel memberikan dukungan 
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kepada pemerintah dari rakyat. Hal ini  karena akuntabilitas mencerminkan 

keseriusan dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik 

kepada masyarakat. Keseriusan dan komitmen ditujukan untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang 

diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui 

program-program yang berfokus pada publik (Anggraini dan Riharjo, 

2017). 

Mardiasmo (2018), akuntabilitas pada dasarnya adalah 

pertanggungjawaban kepada publik atas segala kegiatan yang dilakukan. 

Sedangkan menurut Penny (2014), akuntabilitas adalah suatu bentuk 

kewajiban agar penyelenggara tindakan publik mampu menjelaskan dan 

menjawab semua pertanyaan tentang semua keputusan yang diambil dan 

langkah-langkah proses, serta hasil dan hasil pertunjukan. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atau 

pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan oleh individu atau 

kelompok individu (organisasi) yang dipercayakan oleh pihak lain. 

Mardiasmo (2018) Akuntabilitas publik adalah kewajiban fidusia untuk 

mempertanggungjawabkan, menyerahkan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawab fidusia 

dengan hak dan wewenang untuk Menurut menuntut pertanggungjawaban 

tersebut. Akuntabilitas dapat dibagi menjadi beberapa jenis:  

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada 
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masyarakat luas, khususnya pengguna atau penerima jasa suatu organisasi. 

Elwood dalam Mardiasmo (2018) menjelaskan empat dimensi akuntabilitas 

yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.  

a. Tanggung Jawab atas Integritas dan Legalitas 

b. Tanggung Jawab Proses 

c. Program Akuntabilitas (Program Tanggung Jawab) 

d. Akuntabilitas Politik (Dahlia et al., 2020). 

Akuntabilitas Benveniste mendefinisikan akuntabilitas sebagai 

sebuah konsep Pernyataan umum yang menyatakan bahwa organisasi 

publik harus menunjukkan misinya. Definisi lain dari akuntabilitas 

berkaitan erat dengan akuntabilitas pihak-pihak yang dipercaya oleh publik 

untuk mengelola sumber daya publik. Dalam Deklarasi Tokyo, Directive 

on Public Accountability mendefinisikan konsep akuntabilitas sebagai 

berikut: Mereka yang berkaitan dengan tugas orang atau otoritas yang 

dipercayakan dengan pengelolaan sumber daya publik dan hal-hal yang 

berkaitan dengan akuntabilitas keuangan, administrasi dan program. Hal ini 

menunjukkan bahwa akuntabilitas erat kaitannya dengan melakukan 

penilaian atau penilaian kinerja kegiatan. Manajemen bertanggung jawab 

untuk menegakkan standar-standar ini, apakah standar tersebut sesuai 

dengan keadaan dan kondisi, dan jika dianggap tepat. 

Akuntabilitas adalah itu kunci untuk pengawasan publik. Bagi partai 

politik, akuntabilitas dapat membuktikan kredibilitas nantinya ketika 

terpilih. Salah satu indikator akuntabilitas adalah kepatuhan terhadap 
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peraturan yang berlaku terkait pelaporan keuangan. Kepatuhan ini dapat 

dipetik dari hasil audit kepatuhan pelaporan keuangan yang diaudit oleh 

auditor politik (Wibowo, 2018).  

Akuntabilitas dapat didefinisikan dalam banyak cara dan telah 

berubah dari waktu ke waktu. Banyak peneliti mendefinisikan akuntabilitas 

menurut konteks dan kondisi tertentu. Seperti dikutip dalam Iyoha dan 

Oyerinde (2010), dalam kaitannya dengan organisasi sektor publik, Inaga 

berpendapat bahwa akuntabilitas adalah tugas pemerintah untuk 

memberikan pembenaran atas sumber dan penggunaan/penggunaan sumber 

daya publik. Akuntabilitas dalam hal ini berkaitan dengan pemantauan dan 

pengendalian tindakan pemerintah, mencegah perkembangan sentralisasi 

kekuasaan dan meningkatkan kapasitas pembelajaran dan efektivitas 

administrasi publik (Iyoha dan Oyerinde 2010).  

Sistem pemerintahan konstituonal memiliki dua jenis akuntabilitas 

yaitu:  

a. Akuntabilitas internal, yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan 

mencakup pelaporan langsung oleh bawahan kepala atau yang 

berwenang. 

b. Akuntabilitas eksternal, jenis akuntabilitas tidak langsung yang 

mencakup pelaporan hingga 2011).  

 Roberts and Scapens mengatakan, seperti dikutip Sinclair, bahwa 

akuntabilitas memerlukan suatu hubungan di mana seseorang diminta untuk 

mempertanggungjawabkan tindakannya dan menerima tanggung jawab. 
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Sinclair mengatakan definisi akuntabilitas tergantung pada ideologi, 

motivasi, dan bahasa kontemporer. Selain itu, Sinclair mengatakan 

akuntabilitas memiliki arti khusus untuk disiplin dan dapat didefinisikan 

dari perspektif yang berbeda. Misalnya, CPA membahas akuntabilitas 

dalam kaitannya dengan masalah keuangan atau numeric, sedangkan 

ilmuan politik melihat akuntabilitas sebagai perintah konstitusional, 

sementara filsuf melihat bahwa akuntabilitas sebagai dari etika (Iyoha dan 

Oyerinde 2010). 

Defenisi akuntabilitas (akbar) dapat dibagi menjadi lima bentuk 

akuntabilitas.  

a. Akuntabilitas politik  

b. Akuntabilitas public  

c. Akuntabilitas manajerial 

d. Tanggung Jawab Profesional  

e. Tanggung Jawab Pribadi.  

 Akuntabilitas politik berasal dari tradisi demokrasi Athena dan 

Westminster. Dalam konsep ini, pejabat badan publik menjalankan 

kekuasaan atas nama pejabat terpilih, yang bertanggung jawab langsung 

kepada publik (Akbar's Dey dan Klein). 

2. Pengawasan DPRD 

Pengawasan adalah proses memastikan bahwa program sesuai dengan 

apa yang direncanakan. Sesuai dengan pengertian pengawasan Ndraha, 

tugas pengawasan, perbandingan, evaluasi, dan tindakan preventif, 
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edukatif, dan korektif atau represif lebih bersifat teknis dan eksternal 

kepada masyarakat. Kontrol atau pengawasan didefinisikan sebagai 

"menahan atau mengarahkan." Pemerintahan; oleh karena itu, pengawasan 

secara strategis penting bagi suatu organisasi. Pengawasan disini berarti 

pengendalian pemerintah dari dalam atau luar organisasi. Pengawasan 

dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan dengan organisasi. 

Dalam hal ini, pemerintahlah yang mengizinkan pengawasan (by design, 

internal control, dan self-control) dari dalam organisasi, dari atasan ke 

bawahan. (rahmawati sururama 2020). 

Pengawasan adalah turunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

kegiatan manajemen berjalan dengan kinerja terbaik sesuai dengan tujuan 

yang direncanakan dan mendeteksi kesalahan dan penyimpangan dan 

mengambil tindakan korektif. Pengawasan adalah proses mengawasi 

kegiatan karyawan, menjaga organisasi bergerak menuju tujuannya, 

membuat koreksi seperlunya untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan 

sesuai dengan rencana semula. Pengawasan merupakan bagian terakhir dari 

fungsi manajemen, sehingga dapat mengetahui jika ada penyimpangan 

dalam pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di perusahaan. (Qudriyah 

2017). 

Konsep pengawasan secara umum adalah “supervision is a foreseeing 

action whereas earlier concept of control was used only when errors were 

detected. Management supervision is means setting standards, measuring 

actual performance and taking corrective action. Thus, control comprises 
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these three main activities” (pengawasan adalah suatu tindakan 

meramalkan lebih dini mengingat konsep pengawasan hanya digunakan 

ketika kesalahan-kesalahan dideteksi. Secara harfiah arti pengawasan 

dalam konsep manajemen mencakup tatacara, standar, pengukuran kinerja 

aktual, dan mengambil tindakan perbaikan. 

Menurut Sujatno, pengawasan dalam hubungannya dengan 

pemberdayaan bahwa pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah 

dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan 

korektif bila diperlukan, untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan 

rencana tujuan. (Anam, 2020). 

Pengawasan DPRD Menurut LAN (Armstrong), pengawasan di 

Satriadi adalah suatu proses kegiatan pimpinan untuk memastikan bahwa 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan mengikuti rencana, pedoman, dan 

peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo 

kepada Satriadi, pengawasan adalah proses pemantauan kinerja seluruh 

kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan 

sesuai dengan rencana (Sahur, 2021). Pengawasan Liang Gie 

(Atmodiwiryo) di Satriadi mencakup upaya untuk memastikan bahwa 

tinjauan, penyesuaian, dan pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang 

diberikan dan hasil yang diinginkan tercapai.  

Berdasarkan Pasal 153 UU Nomor 23 Thn 2014 mengenai pemda 

menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dinyatakan dilaksanakan dalam 

bentuk pengawasan sebagai berikut: 
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a. Pelaksanaan Perda serta peraturan kepala daerah, 

b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang 

menyangkut penyelenggaraan pemda. 

c. Pelaksanaan menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan laporan keuangan 

yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dapat diketahui 

bahwa fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan politik. DPRD 

sebagai struktur politik menghadirkan model perilaku sebagai wujud 

pelaksanaan demokrasi sesuai fungsinya. Salah satu fungsinya adalah 

untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengawasan yang 

sebagai salah satu fungsi utama DPRD selain fungsi legislasi dan 

anggaran. DPRD dibentuk serta dipilih hanya oleh rakyat sebagai wakil 

masyarakat yang menjaring aspirasi (Marwan S. Wanto, Muhammad 

Ihsan Mattalitti, 2021). Fungsi pengawasan diharapkan dapat berfungsi 

secara efektif sesuai dengan harapan yang ada di masyarakat serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sari, 2022) 

Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD  

a. Fungsi DPRD 

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu:  

1) Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah 

2) Anggaran, Kewenangan dalam hal anggara daerah (APBD) 

3) Pengawasan, Kewengangan mengontrol pelaksanaan perda dan 

peraturan daerah lainnya serta kebijakan pemerintah daerah    
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b. Tugas Dan Wewenang DPRD adalah:  

1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah  

2) Membahas dan Memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah 

mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang 

diajukan oleh kepala daerah. 

3) Melaksanakan pengawsan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 

APBD. 

4) Mengusulkan: 

a) Untuk DPRD Provinsi, pengangkatan/ pemberhentian gubernur/ 

wakil gubernur kepada presiden melalui Mentri Dalam Negeri 

untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian. 

b) Untuk DPRD Kabupaten, Pengangkatan/ pemberhentian bupati/ 

wakil bupati kepada Mentri Dalam Negeri. 

c) Untuk DPRD Kota, pengangkatan/pemeberhentian wali kota dan 

wakil wali kota kepada menteri dalam Negeri melalui Gubernur. 

d) Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil 

wali kota) dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan wakil kepala 

daerah. 

5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 

6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

7) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. 
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Dalam penyelenngaraan pemerintahan daerah. 

8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah 

lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan 

daerah.  

9) Mengupayakan terlaksananya kewajiban saerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-ungdangan. 

10) Melaksankan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang 

memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif 

menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui 

pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelakasanaan kebijakan akan 

terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewangan, dari hasil 

pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki 

pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan 

administrative dalam tata laksana biroksrasi pemerintahan daerah tanpa 

mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi bagi 

pejabat public yang menangani urusan public tersebut. Adanya pengawasan 

DPRD akan memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap 

eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara 

optimal (Praktomo,2016). 

3. Indikator Akuntabilitas  

Indikator adalah penjelasan atau petunjuk dari suatu kegiatan yang 
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merespon sejauh mana kinerja yang telah dicapai. Akuntabilitas dapat 

hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transfaran, 

demokratis, dan kebebasan berekspresi. Pentingnya akuntabilitas sebagai 

komponen kunci dari tata pemerintahan yang baik tercermin, antara lain, 

dalam berbagai kategori akuntabilitas. David Halmer dan Mark Turner 

(Manggaukang Raba 2006:115) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah 

konsep yang kompleks dan ada banyak alat untuk mengukurnya yaitu; 

Legitimasi bagi  pembuat kebijakan, keberadaan, kualitas moral yang 

memadai, kepekaan, keterbukaan, Pemanfaatan sumber daya secara 

optimal, Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas. 

Berdasarkan uraian di atas, akuntabilitas dapat digambarkan sebagai 

terdiri dari enam indikator atau dimensi yang perlu diperhatikan untuk 

mencapai tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Simak 

pembahasan berikut untuk hal tersebut. 

a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan;  

Legitimasi dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan, karena 

para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik berupaya keras 

untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Dengan adanya 

legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan 

kestabilan politik dan memungkinkan terjadinya perubahan sosial dan 

membuka kesempatan yang semakin besar bagi pemerintah untuk tidak 

hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, 

tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan. 
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b. Keberadaan kualitas moral yang memadai; 

 Suatu organisasi pemerintahan harus mampu menerapkan nilai-

nilai moral dalam tiap kegiatan, khususnya dalam konteks pelayanan 

publik. Karena melalui kegiatan pelayanan publik, pemerintah secara 

langsung bertemu dengan masyarakat. Sehingga harus mengedapankan 

sikap yang ramah kepada masyarakat dan mempertimbangkan kebaikan 

bagi organisasi. 

c. Kepekaan;  

Kepekaan atau responsivitas sangatlah penting dalam penerapan 

akuntabilitas penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Karena aspek 

kepekaan pemerintah memiliki kaitan dengan hubungan atau relasi 

antara pemerintah dan masyarakat. aspek kepekaan akan dapat 

menjamin kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang dipimpin. 

d. Keterbukaan;  

Aspek selanjutnya dalam indikator akuntabilitas yakni aspek 

keterbukaan atau dikenal juga dengan istilah transparansi. Keterbukaan 

aparatur atau pegawai pemerintah menjadi sangat penting, menginggat 

dalam konteks akuntabilitas pihak lain termasuk masyarakat dapat 

mengakses informasi menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. 

e. Pemanfaatan sumber daya secara optimal; 

Indokator selanjutnya dalam penerapan akuntabilitas dalam 

organisasi pemerintahan yakni menyangkut pemanfaatan sumber daya 

secara optimal. Sumber daya yang optimal dapat mempengaruhi 
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keberhasilan penerapan akuntabilitas pada suatu organiasi. 

f. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas Indikator terkahir penerapan 

akuntabilitas yakni upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas. Suatu 

kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan 

memperhatikan kebijakan dalam pelayanan dan penerapannya pada 

masyarakat. 

4. Pembentukan Peraturan Daerah 

Penetapan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk pemberian 

wewenang kepada pemerintah daerah provinsi untuk pelaksanaan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan serta dalam rangka pertimbangan keadaan 

khusus daerah dan/atau pengembangan lebih lanjut peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Aturan. Perda merupakan salah satu alat untuk 

mewujudkan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan 

masyarakat lokal yang dapat menjawab perubahan dan tantangan yang 

cepat di era otonomi dan globalisasi modern, juga sebagai alat untuk 

membangun tata pemerintahan daerah yang baik sebagai Pembangunan 

Berkelanjutan Lokal (Sihombing 2015). 

Peraturan Pemerintah daerah adalah sarana untuk mempromosikan 

berfungsinya proyek-proyek pemerintah. Perda juga menjadi tolak ukur 

berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan. Pada 

akhirnya, peraturan daerah yang dibuat dengan badan legislatif negara 

bagian harus ditegakkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. (Misdayanti & 

R, G,). 
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Atas dasar itulah maka perumusan peraturan daerah harus 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip. Untuk membuat pembentukan 

peraturan daerah lebih terpusat dan terkoordinasi, sejumlah proses yang 

harus diikuti secara formal didefinisikan: proses perencanaan, proses 

penyusunan, proses diskusi, proses pengambilan keputusan, diundangkan. 

Ini adalah proses perencanaan yang membutuhkan perhatian khusus 

oleh regulator lokal. Proses ini secara menyeluruh mengeksplorasi apakah 

solusi untuk masalah lokal harus diatur oleh peraturan daerah atau hanya 

dengan bentuk lain dari hasil hukum lokal perlu dilakukan. Dalam proses 

perencanaan ini, dasar pemikiran penerapan peraturan daerah, baik 

filosofis, sosiologis, maupun hukum, biasanya dituangkan dalam 

pernyataan, pernyataan, atau dokumen akademik, yang kemudian 

dimasukkan ke dalam program legislatif daerah. memprogram peraturan 

daerah (lihat ketentuan Pasal 403 UU No. 23 Tahun 2014). (Sihombing 

2015). 

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen dalam pelaksanaan 

otonomi daerah untuk menetapkan arah dan kebijakan pembangunan 

daerah dan lembaga pendukung. Namun, dengan berkembangnya praktik 

otonomi daerah, muncul permasalahan dalam pengesahan dan pelaksanaan 

peraturan daerah tersebut, dan sampai saat itu pemerintah (pusat) sibuk 

melakukan pengawasan hingga penghapusannya. Perda merupakan produk 

daerah yang unik karena diproduksi dalam proses yang diatur oleh 

kepentingan politik lokal. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, ribuan 
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skema pajak dan retribusi daerah telah dibuat, membebani investor. Perda 

ini diyakini akan menimbulkan masalah ekonomi yang berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional. 

Bagi banyak pemerintah daerah untuk memanfaatkan kesempatan 

meningkatkan PAD melalui peraturan daerah. Lahirnya suatu peraturan 

daerah (perda) membutuhkan regulasi yang dapat diikuti oleh masyarakat, 

dan untuk mendukung hal tersebut diperlukan pemahaman tentang 

kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat agar dapat diterapkan dalam 

jangka panjang. pertimbangan harus memperjelas ke mana arah 

masyarakat. Untuk mewujudkan tatanan lokal yang responsif yang 

mendukung otonomi daerah, perencana perlu memperhatikan prinsip-

prinsip yang membentuk tatanan lokal sebagai kerangka acuan, seperti 

kejelasan tujuan, lembaga, atau organisasi, pembentuk yang tepat, 

kesesuaian antara jenis dan materi muatan dan lain sebagainya. (Suharjono, 

2014). 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan 

Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung 

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan 

Perundangundangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas 2  

a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan 
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Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan 

bersama Gubernur.  

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota 

tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD 

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan 

Daerah Provinsi. (Manan, n.d.) 

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada undang-undang 

meliputi Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat 

daerah provinsi bersama dengan gubernur dan Peraturan Daerah 

kabupaten/kota yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah 

kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan 

Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Jenis Peraturan 

Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) 

tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih 

tinggi. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai 

dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tersebut. 

(Barlian, 2016). 

Perda merupakan hasil kerja bersama antara 

Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk 

Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu 
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Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan sutu bentuk produk 

legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. 

Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD 

dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan 

sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan., hak inisiatif, hak 

amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). 

Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan 

pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan 

membentuk Ranperda atau Perda. 

Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang 

baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga 

diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain:  

a. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa 

sebagai pandangan hidup (kalau di Indonesia, terakumulasi dalam 

Pancasila.  

b. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar 

dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan 

landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang 

dibentuk.  

c. Syarat Yuridis terbagi dua:  

1) Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar 

peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan 

tertentu.  
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2) Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus 

sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi 

sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah 

kesadaran masyarakat terhadap hukum. (A. Zarkasi, 2010). 

Kegiatan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan 

perundang-undangan lainnya harus ditafsirkan sebagai  proses yang 

komprehensif. Menurut Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang  Peraturan Perundang-undangan, “Peraturan perundang-undangan 

adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, yang meliputi tahapan 

perencanaan, penyusunan, musyawarah, pengesahan atau penetapan dan 

pengesahan”. Ini tidak hanya mencakup proses debat dan ratifikasi yang 

dipahami dan dipraktikkan secara umum, tetapi juga menegaskan bahwa 

perumusan peraturan daerah mewakili keseluruhan proses.  

Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat untuk 

mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan pembangunan yang 

berkualitas di tingkat daerah, fungsi legislasi merupakan salah satu dari tiga 

fungsi penting dan strategis DPRD. Sehubungan dengan perumusan 

peraturan daerah, anggota DPRD diberikan  inisiatif untuk mengajukan 

rancangan peraturan daerah (Rancangan Perda). 

Hak prakarsa ini memungkinkan DPRD  menjadi lembaga baru yang 

secara kreatif dan aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat 

konstituennya  dalam bentuk tindakan legislatif di tingkat lokal. Di sisi lain, 

Perda yang diusulkan hanya diatur oleh pemerintah daerah, karena bersifat 
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pasif dan hanya menunggu dan melihat. (Arifuddin2020). 

 

C. Kerangka Pikir 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, telah memberi petunjuk kuat 

bahwa kalangan legislatif harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan 

wewenang serta kewajiban yang telah diamanatkan dari masyarakat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain 

diataur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018, dan juga Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua, bahwa dalam 

rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan 

lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan 

aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa 

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggrakan di kantor 

DPRD Kabupaten Gowa harus terlaksana sesuai dengan acuan yang 

menggunakan Indikator Akuntabilitas David Halmer dan Mark Turner 

(Manggaukang Raba 2006:115) mengemukakan bahwa akuntabilitas 

merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen 

untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti:  

1. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan.  

2. Keberadaan kualitas moral yang memadai. 

3. Kepekaan.   

4. Keterbukaan.   
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5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal.  

6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas 

Bagan Kerangka Pikir 

Akuntabilitas DPRD dalam pengawasan peraturan daerah 

tentang pasar tradisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Fokus Penelitian 

Peneliti memfokuskan pada konteks akuntabilitas (DPRD) dalam 

pengawasan peraturan daerah tentang pasar tradisional Sungguminasa Di 

Kabupaten Gowa. 

 

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

Adapun sub-sub fokus penelitian “Akuntabilitas DPRD dalam 

a. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan. 

b. Keberadaan kualitas moral yang memadai. 

c. Kepekaan. 

d. Keterbukaan. 

e. Pemanfaatan sumber daya secara optimal. 

f. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas 

Keberhasilan DPRD dalam pengawasan pasar 

tradisional 
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pengawasan peraturan daerah tentang pasar tradisional di Sungguminasa 

Kabupaten Gowa” adalah: 

1. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan. 

Legitimasi menyangkut aspek legal atau formal yang menjadi dasar 

kewenangan pemerintah atau pihak tertentu dalam menjalan tugas praktik 

organisasi. Lebih lanjut, dalam legitimasi kekuasaan, bila seorang 

pemimpin menduduki jabatan dan memiliki kekuasaan secara legitimasi 

adalah bila yang bersangkutan dianggap absah memangkuh jabatannya dan 

menjalankan kekuasaannya. Legitimasi dalam hal ini dapat berupa aturan 

atau tegulasi yang dapat menjadi acuan atau panduan dalam pengawasan 

pemerintah.  

2. Keberadaan kualitas moral yang memadai 

Kualitas moral dari seorang legislatif sangatlah penting dalam 

konteks penyediaan pelayanan public dan kegiatan lain yang konteks 

kepentingan masyarakat. Dengan demikian seorang legislatif tidak hanya 

bersikap ramah namun juga tidak melakukan diskrimasi dalam proses 

pelayanan. Selain itu seorang legislative harus dituntut bekerja 

berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan agar tidak terjadi 

penyelewangan dalam organisasi. 

3. Kepekaan. 

Kepekaan seorang legislatif atau aparatur pemerintah berupa upaya 

atau tindakan pemerintah untuk menyaring atau mengakomodir aspirasi 

masyarakat. Aspek kepekaan menunjukkan sikap pemerintah yang terbuka 
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terhadap saran dan kritik dari masyarakat yang mana dapat bermanfaat 

bagi kebaikan pemerintah kedepannya. Dan kepekaan juga dimaksudkan 

kepada masyarakat terhadap pasar tradisional.  

4. Keterbukaan.  

Dengan adanya aspek keterbukaan maka dapat menjamin bahwa 

aparatur pemerintah telah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Karena jika pemerintah tidak terbuka atau transfaransi maka, dapat 

dikatakan bahwa ada yang di sembunyikan oleh pemerintah. Oleh karena 

itu, perlu menyediakan informasi public atau semacam duokumen laporan 

pertanggungjawaban tahunan yang dapat di akses oleh segala pihak 

termasuk masyarakat. 

5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal. 

Dalam penerapan akuntabilitas dalam organisasi pemerintah yakni 

menyangkut pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sumber daya yang 

optimal dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntabilitas pada 

suatu organisasi. Pemanfaatan sumber daya yaitu mendayagunakan 

seluruh kemampuan aparat, budget atau anggaran dan prasarana yang 

tersedia guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. 

6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas 

Aspek efisien dan efektivitas berusaha untuk mencapai hasil yang 

objektif dalam tiap kinerja pemerintah. Karena kinerja pemerintah harus 

didasarkan pada standar yang jelas dan sesuai dengan panduan yang 

berlaku, sehingga dapat berjalan dengan optimal.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanan pada Agustus-September. Penelitian ini 

bertempat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Gowa dengan pertimbangan penulis dapat mengetahui Akuntabilitas DPRD 

dalam pengawasan peraturan daerah. 

 

B. Jenis dan tipe penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  

kualitatif. Artinya, mengungkapkan dalam konteks fenomena yang ada dengan 

memeriksa objek dan mengumpulkan data yang dihasilkan. Data untuk 

mengklasifikasi fitur berupa pertanyaan atau kata-kata. Kami kemudian 

menggambarkan elemen dengan memikirkan mereka sebagai unit yang saling 

terkait untuk dipelajari. Alasan menggunakan metode kualitatif adalah karena 

permasalahan yang ada masih sangat beragam sehingga diperlukan 

penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

mendesak. Metode ini digunakan untuk penelitian guna memperoleh data dan 

informasi pertanggungjawaban (DPRD) dari DPRD dalam mengawasi 

peraturan daerah. 

Tipe penelitian adalah studi kasus dengan maksud peneliti mengkaji atau 

mengungkapkan kasus berdasarkan pada kejadian yang sedang terjadi yaitu 

berkaitan dengan akuntabilitas DPRD dalam pengawasan peraturan daerah 

34 
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tentang pasar tradisional Sungguminasa di Kabupaten Gowa. 

 

C. Sumber data 

Penelitian ini menggunakan dua data, yaitu; 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakuakn observasi 

dengan cara pengamatan langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian 

dan wawancara dengan menggunakan pedoman ini. Penulis melakukan 

wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi yang 

relevan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis memakai buku-

buku yang berkaitan dengan koordinasi. 

 

D. Informan Penelitian 

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu peneliti memilih infoman yang dianggap mengetahui 

informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi 

sumber data yang mantap yang mampu mempunyai pengaruh keterkaitan 

dengan hal yang akan diteliti, mengetahui dan terlibat langsung maupun 

mempunyai pengaruh dalam meneliti. 

Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya; Anggota DPRD dan 

masyarakat: 
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Informan Penelitian 

Table 3.1 

No. Nama Keterangan 

1. Nasruddin Sitakka SE  Ketua Komisi II 

2. Dian Purnamasari  Fraksi Gerindra 

3. Hj. Irmawati Sainuddin  Anggota Komisi II 

4. Muhammad Yusuf  Pedagang 

5. Umi  Penjual  

6. Martina  Penjual  

7. Eda  Penjual  

Sumber: peneliti 2022 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk keperluan penelitian ini, cara pengumpulan data yang peneliti 

gunakan adalah sebagai berikut; 

1. Observasi yakni suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung dengan lokasi dengan lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu 

di kantor DPRD Kabupaten Gowa. 

2. Interview (wawancara) yakni salah satu teknik yang dipergunakan untuk 

mendapatkan data dengan cara tanya jawab langsung mengenai 

Akuntabilitas DPRD dalam pengawasa peraturan daerah Kabupaten Gowa 

dengan informan yang di pilih 

3. Dokumentasi yakni digunakan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil dimana 

menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas 
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dari mana informasi itu didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk 

foto dan data yang relefan dengan penelitian ini.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah 

suatu aktivitas yang difokuskan untuk mengolah, membahas data-data yang 

telah didapatkan oleh peneliti melalui kegiatan wawancara, dokumentasi dan 

observasi yang melibatkan tentang suatu proses akuntabilitas atau 

tanggungjawab DPRD dalam Pengawasan Peraturan daerahTentang Pasar 

Tradisional Sungguminasa Di Kabupaten Gowa. 

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan peroses analisis 

data. Hal ini dengan tujuan untuk memilih data yang telah terkumpul pada saat 

penelitian dilaksanakan, yang selanjutnya analisis data kualitatif menggunakan 

teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman dalam Riyanda yaitu: 

(1) Reduksi data (data reduction); (2) Penyayian data (data display);  dan  (3) 

Penarikan kesimpulan (cunclusions). 

1. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data yaitu dengan merangkum semua hasil wawancara, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, 

mencari tema dan pola dari data berdasarkan pada indikator yang 

dikembangkan dalam pedoman wawancara yang terkait dengan 

akuntabilitas atau tanggungjawab DPRD dalam Pengawasan Peraturan 

Daerah Tentang Pasar Tradisional Di Kabupaten Gowa. 
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2. Penyajian data (data display) 

Langkah kedua dari kegiatan analisis data yaitu peneliti melakukan 

kegiatan penyajian atau penampilan (display) kata dari data yang telah 

dikumpulkan tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sebagainya. Apabila hasil reduksi data sudah 

sesuai dengan pokok-pokok yang di fokuskan pada permasalahan yang 

ingin dikaji, maka langkah berikutnya yaitu menyajikan data tersebut 

dalam bentuk narasi. 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar data hasil reduksi 

terorganisir, dapat memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai 

permasalahan atau fenomena yang terjadi,selajuntnya peneliti 

merencanakan tindakan yang harus diambil berdasarkan pemaknaan 

fenomena tersebut pada tahap ini peneliti menyusun atau menyajikan data 

sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi yang berkaitan dengan 

akuntabilitas atau tanggungjawab DPRD dalam Pengawasan Peraturan 

Daerah Tentang Pasar Tradisional Sungguminasa Di Kabupaten Gowa. 

3. Langkah selajutnya yaitu penarikan kesimpulan  

Dalam langkah ini sebelumnya telah dilakukan dengan 

mendeskripsikan/menggambarkan (drawing) atau menverifikasi 

(verifying) data yang akan diinterpretasi dalam narasi kualitatif untuk 

kemudian melakukan penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang 

muncul dari data tersebut. Penyimpulan data sesuai dengan fokus masalah, 

kesimpulan yang ditemukan sekaligus sebagai gagasan dari sebuah 

penelitian. 
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G. Teknik Pengabsahan Data 

Menurut William dalam Sugiyono (2012:273) Trigulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, 

trigulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

1. Trigulasi sumber  

Trigulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang 

berkaitan erat dengan penelitian. 

2. Trigulasi teknik  

Trigulasi teknik untuk mengkaji kredibilitas dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dari 

data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. 

3. Trigulasi waktu 

Waktu juga mempengaruhi kredibiliras data. Dilakukan dengan 

melakuakan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap 

menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu dan situasi yang 

berbeda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi wilayah penelitian secara 

umum. Pada bagian ini ada tiga hal yang paling mendasar yang dideskripsikan, 

diantaranya deskripsi Kabupaten Gowa, profil DPRD Kabupaten Gowa, Sejarah 

legislatif di Kerajaan Gowa dan gambaran umum pasar tradisioanal 

Sungguminasa. 

Deskripsi Kabupaten Gowa terdiri dari uraian tentang gambaran umum 

Kabupaten Gowa, jarak ibu kota kecamatan ke ibukota Kabupaten, jumlah 

penduduk, jumlah desa, visi dan misi Kabupaten Gowa, nama-nama bupati dari 

masa ke masa. Profil DPRD Kabupaten Gowa  

A. Deskripsi Kabupaten Gowa 

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa   

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah Kabupaten/Kota di 

lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa berada pada 

119.3773 Bujur Barat dan 120.0317  Bujur Timur, 5.0829342862 

Lintang Utara dan 5.577305437 Lintang Selatan. Kabupaten yang berada 

di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, 

disebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. 

Di sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Sinjai, Kabupaten 

Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan 

dengan kabupaten Takalar dan jeneponto sedangkan di bagian Baratnya 
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dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.  

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan 

dan 167 desa/kelurahan dengan luas daerah sekitar 1.883,33 kilometer 

persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran 

tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 Wilayah Kecamatan yang 

merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimonjong, 

Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan 

Biringbulu. 

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai 

kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan 

Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompobul. Kabupaten Gowa 

dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai 

dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu 

seluas 881km
2
 dengan panjang 90 km. 

2. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten  

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi 

yaitu sekitar 72,26 persen atau terdapat 9 Kecamatan yang merupakan 

dataran tinggi. Oleh karena itu, jarak antara wilayah kecamatan dengan 

ibukota kabupaten relative jauh. Jarak terjauh dari ibu kota Kabupaten 

adalah Kecamatan Biringbulu yang menempuh  jarak 140 KM dan 

Kecamatan Bontolempangan dengan jarak 120 Km yang harus melewati 

Kabupaten Jeneponto dan Takalar. Sedangkan jarak terdekat adalah 
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Kecamatan Pallangga yang hanya menempuh 2,45 KM dan Kecamatan 

Bontomarannu dengan jarak 9 KM. di bawah ini rincian jarak antara 

Kecamatan dengan ibukota Kabupaten. 

Tabel 4.1 

Jarak dari ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten  

No. Kecamatan 
Ibukota 

Kecamatan 

Jarak 

(km) 
Keterangan 

1.  Bontonoompo  Tamallayang 16,00  

2.  Bontonompo Selatan  Pabundukang  30,00  

3.  Bajeng  Kalebajeng  12,00  

4.  Bajeng Barat  Borimatangkasa  15,80  

5. Pallangga  Mangalli  2,45  

6. Barombong  Kanjilo  6,50  

7. SombaOpu Sungguminasa  0,00 Ibukota Kabupaten  

8. Bontomarannu  Borongloe 9,00  

9. Pattallassang  Pattallassang  13,00  

10. Parangloe  Lanna  27,00  

11. Manuju  Moncongloe  20,00  

12.  Tinggimoncong Malino  59,00  

13.  Tombolo Pao Tamaona  90,00  

14.  Parigi  Majannang  70,00  

15.  Bungaya  Sapaya 46,00  

16.  Bontolempangan  Bontoloe  63,00  

17.  Tompobulu  Malakaji  125,00 Melalui Jeneponto 

18.  Biringbulu  Lauwa  140,00  

Jumlah 100,00 167 
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3. Penduduk 

Penduduk Kabupaten Gowa tercatat sejumlah 691.734 jiwa yang 

terdiri dari 339. 575 dan 35,734 perempuan. Di bawah ini dapat dilihat 

sebaran penduduk Kabupate Gowa menurut Kecamatan dan jenis kelamin. 

Tabel 4.2 

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan 

No. Kecamatan Laki-laki perempuan Jumlah 

1. Bontonoompo  19.924 21.68 41.604 

2. Bontonompo Selatan  14.429 15.716 30.145 

3. Bajeng   32.574 33.423 65.997 

4. Bajeng Barat   11.834 12.431 24.265 

5. Pallangga   51.53 52.993 104.523 

6. Barombong  18.031 18.524 36.555 

7. SombaOpu 68.398 69.544 137.942 

8. Bontomarannu  16.401 16.685 33.086 

9. Pattallassang  11.515 11.651 23.166 

10. Parangloe  8.571 8.967 17.538 

11. Manuju  7.248 7.673 14.921 

12. Tinggimoncong 11.637 11.801 23.438 

13. Tombolo Pao 14.445 14.009 28.454 

14. Parigi  6.585 7.274 13.859 

15. Bungaya  8.142 8.636 16.778 

16. Bontolempangan  6.768 7.348 14.116 

17. Tompobulu  14.817 15.857 30.674 

18. Biringbulu  16.726 17.522 34.248 

 Jumlah 339.575 351.734 691.309 

Sumber: BPS Kabupaten Gowa 

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk Kabupaten 

Gowa yaitu sekitar 97%. Artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan 
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terdapat 97 penduduk laki-laki. Sebaran penduduk Kabupaten Gowa 

menurtu kecamatan menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi 

di wilayah Kecamatan SombaOpu sebanyak 137.942 jiwa,disusul 

Kecamatan Pallangga sebanyak 104.523jiwa Kecamatan Bajeng sebanyak 

65.997 jiwa. Kecamatan Parigi sebagai wilayah dengan penduduk 

terendah, kemudian disusul Kecamatan Bontolempangan dengan posisi 

kedua terendah dengan jumlah penduduk sejumlah 14.116. 

Berikut dapat kita lihat secara rinci tentang jumlah penduduk 

berdasarkan rasio jenis kelamin dan persentase penduduk serta kepadatan 

penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa. 

4. Jumlah Desa/Kelurahan, RT/RW Menurut Kecamatan Di Kabupaten 

Gowa  

Kabupaten Gowa merupakan salah satu wilayah terluas di Provinsi 

Sulawesi Selatan, dengan jumlah desa/kelurahan dan RT/RWyang cukup 

banyak. Di bawah ini adalah rincian jumlah desa/kelurahan, RT/RW 

menurut kecamatan di Kabupaten Gowa. 

Tabel 4.3 

Jumlah Kabupaten Gowa 

No. Kecamatan Desa/Kelurahan Dusun RW RT 

1. Bontonoompo  14 50 116 215 

2. Bontonompo 

Selatan  

9 41 72 151 

3. Bajeng  14 62 131 347 

4. Bajeng Barat  7 32 68 168 

5. Pallangga  16 60 163 392 

6. Barombong  7 30 78 159 
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No. Kecamatan Desa/Kelurahan Dusun RW RT 

7. SombaOpu 14 28 102 369 

8. Bontomarannu  9 25 64 139 

9. Pattallassang  8 36 71 158 

10. Parangloe  7 20 49 106 

11. Manuju  7 28 57 113 

12. Tinggimoncong 7 24 64 163 

13. Tombolo Pao 9 49 100 229 

14. Parigi  5 20 56 109 

15. Bungaya  7 32 64 154 

16. Bontolempangan  8 29 65 114 

17. Tompobulu  8 43 94 217 

18. Biringbulu  11 66 123 227 

 Jumlah 167 675 1.546 3.530 

Sumber: BPS Kabupaten Gowa  

Kecamatan Pallangga merupakan kecamatan denagan jumlah desa 

terbanyak sejumlah 16 desa kemudian disusul kecamatan Bajeng, 

Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan SombaOpu masing-masing 14 

desa. Sedangkan Kecamatan Parigi merupakan kecamatan dengan jumlah 

desa paling sedikit yaitu hanya terdiri dari 5 desa. 

5. Visi dan Misi Kabupaten Gowa  

Memperhatikan visi dan misi pemerintah Kabupaten Gowa yang 

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa periode 2016-2021. Adapun visi 

Kabupaten Gowa yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, 

Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. 

Visi tersebut kemudian dirumuskan dalam misi sebagai upaya untuk 

mencapai visi, diantaranya, yaitu: 
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a. Meningkatakan kualiatas Sumber Daya Manusia berbasis pada hak-

hak dasar kesetaraan gender, nilai budaya dan agama. 

b. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan 

dan ekonomi kerakyatan. 

c. Meningkatakan pembangunan infrasuktur berorientasi pada 

interkoneksitas antar wilayah dan sektor. 

d. Meningkatakan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan 

kelurahan  

e. Meningkatakan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan 

demokratis.  

6. Nama-nama Bupati Kabupaten Gowa Dari Masa ke Masa 

Sebelum bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Kabupaten Gowa dalam system kerajaan pernah dipimpin sebanyak 36 

Raja. Pada tahun 1957 Kerajaan Gowa bergabung dalam Negera Kesatuan 

Republik Indonesia, sehingga berubah pulalah sistem kepemimpinan dari 

menjadi bupati. Berikut ini nama-nama bupati Kabupaten Gowa dari masa 

ke masa:  

Tabel 4.4 

Nama-nama Bupati Kabupaten Gowa Dari Masa ke Masa 

No.  Nama Bupati Masa Jabatan 

1.  Andi Ijo Karaeng Laloang  1957-1960 

2. Andi Tau 1960-1967 

3. K.S.Mas’ud  1967-1976 

4.  H.M. Arief Sirajuddin  1976-1984 

5. A. Kadir Dale  1984-1989 
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No.  Nama Bupati Masa Jabatan 

6. A. Aziz Umar  1989-1994 

7. Syahrul Yasin Limpo  1994-2002 

8.  Hasbullah Jabar 2002-2004 

9. Andi Baso Machmud  2005(Caretaker) 

10. H.Ichsan Yasin Limpo, SH  2005-2010 

11. H.Ichsan Yasin Limpo, SH, MH 2010-2015 

12. Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, SH 2016-2021 

Sumber: Pemkab Gowa 

Tiga anggota keluarga Yasin Limpo yang pernah dan sedang 

menduduki jabatan bupati, diantaranya Syahrul Yasin Limpo (1994-2002), 

Ichsan Yasin Limpo (2005-2010) dan Adnan Purichta Ichsan YL (2016-

2021). Syahrul Yasin Limpo terpilih untuk dua kali masa jabatan melalui 

pilkada tidak langsung (baca: dipilih DPRD). Ichsan Yasin Limpo juga 

terpilih dalam dua kalimasa jabatan melalui pilkada langsung masing-

masing tahun2005 dengan perolehan suara 98.336 (32,2%) dan 2010 

dengan perolehan suara 184.628 (56,39%). Sedangkan Adnan Purichta 

Ichsan YL terpilih pada pilkada tahun 2015 dengan perolehan suara 

151.373(41,65%) 

 

B. Sejarah Legislatif Di Kerajaan Gowa 

1. Era Kasuwiang Salapanga 

Dalam sejarah Gowa disebutkan bahwa sistem pemerintahan di 

Gowa pada tumanurung (1320), terdiri dari Sembilan Kasuwiang yang 9 

pemimpin kaum ke-9 negeri dimaksud adalah Kasuwiang Tombolo, 

Lakiung, Sao Mata, Parang-Parang, data, agang Je'ne, Bisei, Kalling, dan 
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Sero. Pemimpin dari ke 9 Kasuwiang ini sering disebut Kasuwiyang 

Salapanga. 

Suatu ketika rakyat dari 9 negeri ini dilanda perang saudara ketua 

dewan legislatif yang disebut Pacallayya diharapkan bisa menyelesaikan 

persoalan, namun tak mampu berbuat apa-apa dan perang saudara terus 

berlanjut. 

Untuk meredakan perang saudara maka dibutuhkan seorang tokoh 

yang punya kharismatik yang bisa dipatuhi oleh pihak-pihak yang bertikai. 

Suatu ketika terdengar berita bahwa Batara dari langit mengirim seorang 

Dewi Putri dari kayangan menuju Negeri Bonto Biraeng di Bukit 

Tamalate. Karena berita itu pacalaya bersama 9 pemimpin kaum bergegas 

menuju Negeri Bonto Biraeng dan mereka duduk mengelilingi sebuah 

bongkahan batu besar taka bassia. 

Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah kerajaan Gowa terus 

melakukan ekspansi ke berbagai daerah kerajaan sekitar. Ekspansi itu 

dimulai pada masa pemerintahan raja Gowa ke VI Tunangtakolipi yang 

telah berhasil memperluas kerajaannya sampai ke Tallo. Raja 

Tunangtakolipi memiliki dua kerajaan yaitu bernama Batara Gowa dan 

putra keduanya bernama Karaeng Loe Ri Sero. 

Raja Tunangtakolipi khawatir, kalau ia turun tahta, maka kedua 

anaknya akan terjadi perebutan kekuasaan. untuk menghindari terjadinya 

perebutan kekuasaan dari kedua putranya maka dibentuklah pemerintahan 

dengan membagi dua kekuasaan yaitu untuk Putra Sulung Batara Gowa 
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diberi kekuasaan: 

a. Gallarang Pattallassang 

b. Gallarang Bontomanai Barat 

c. Gallarang Bontomanai Timur 

d. Gallarang Tombolo 

e. Gallarang Mangasa 

f. Gallarang Paccellekang 

Dan untuk wilayah kekuasaan adiknya Karaeng Loe Ri Sero, 

wilayah kekuasaannya meliputi: 

a. Gallarang Saumata 

b. Gallarang Pannampu 

c. Gallarang Moncongloe 

d. Gallarang Parangloe  

Pada masa pemerintahan raja Gowa ke VII Batara Gowa, maka 

kasuwiang salapanga berubah menjadi bate salapanga yang terdiri dari 9 

Gallarang, yakni: Gallarang Paccelekkang, Pattallassang, Bontomanai, 

Tombolo, Mangasa, Saumata, Pannampu, Parangloe, dan Moncongloe. Ke 

sembilan negeri itu, kemudian lebih dikenal dengan nama Bate salapanga. 

2. Era Bate Salapanga 

Lembaga legislatif bate salapanga terus mengalami perubahan 

seiring dengan perkembangan politik di daerah kerajaan Gowa. Pada tahun 

1565 saat itu kerajaan Gowa dipimpin oleh Karaeng Tunibatta yang baru 

bertahta selama 40 hari. Beliau kemudian memimpin langsung peperangan 
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melawan pasukan kerajaan Bone. Namun saat karaeng mengintai musuh, 

tiba-tiba dari belakang ada salah seorang pasukan elit Bone yang langsung 

mengayunkan pedangnya dan membelah kepala sang raja. Atas tetakan itu 

Somabaya Ri Gowa terkapar bersimbah darah dan menghembuskan nafas 

terakhirnya. Raja Gowa kemudian bergelar karaeng Tubnibatta artinya raja 

yang terbelah kepalanya akibat tetakan parang (pedang). 

Dalam peperangan itu, ada tiga Gallarang yang dipercayakan untuk 

melindungi raja, yaitu Gallarang Pampang, Gallarang Tamaungmau, dan 

Gallarang Batua. Karena ketiganya teledor dalam menjaga raja, sehingga 

ketiga Gallarang itu dipecat sebagai anggota Bate Salapanga. 

Ketiga anggota Bate Salapanga yang dipecat tersebut kemudian 

digantikan oleh Gallarang Sudiang, Karaeng Manuju dan Karaeng 

Borisallo yang kemudian menjadi anggota Bate Salapanga yang baru. 

Adapun Visi Dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa 

a. Visi 

Terwujudnya sekretariat DPRD yang mampu mendukung optimalisasi 

tugas dan fungsi DPRD dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat 

Gowa 

b. Misi  

1) Optimalisasi pelayanan administrasi dalam rangka menunjang tugas 

pokok dan fungsi pengawasan yang di emban DPRD. 

2) Optimalisasi pelayanan administrasi dalam rangka tugas pokok dan 

fungsi penganggaran yang di emban DPRD. 
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3) Optimalisasi pelayanan administrasi dalam rangka tugas pokok dan 

fungsi legislasi yang diemban DPRD. 

3. Gambaran Umum Pasar Tradisional Sungguminasa 

a. Keadaaan Geografis  

Pasar tradisional Sunggumisa merupakan salah satu pasar dari 

dua pasar yang ada di Kecamatan Somba Opu dan termasuk kedalam 

tiga puluh dua pasar terdata yang ada di Kabupaten Gowa. Pasar 

tradisional merupakan pasar tempat perdagangan berbagai macam 

jualan pokok maupun sekunder yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Pasar tradisional Sungguminasa dapat pula disebut sebagai jantung 

bagi para pedagang utamanya pedagang sayur yang akan menjajakan 

jualannya pagi hari, mereka biasanya melakukan bongkar muat barang 

daganganya pada subuh dini hari, pasar beroperasi setiap hari pada 

pukul 05: 00 sampai dengan 21:00 WITA. 

Pasar terletak di Jl. Usman Salengke, Kelurahan Sungguminasa, 

Kecamatan Somba Opu, Kabaupaten gowa, memiliki luas 37.976 

meter persegi. Bediri sejak tahun 90-an dan di bangun pada tahun 

1993. Dilakukan renovasi pada pasar untuk pertama kalinya pada 

tahun 2000, kemudian dilakukan renovasi ulang untuk kedua kalinya 

pada tahun 2010 dan rampung pada tahun 2014. Pasar tradisional 

Sungguminasa didirikan di tempat strategis di tengah kota, berjarak 

sangat dekat dengan yang menghubungkan antara Kecamatan Somba 

Opu dengan Kecamatan Pallangga, serta Kabupaten Gowa dengan 
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Kabupaten Takalar. 

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ada dua 

jenis pasar yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yakni 

pasar tradisional dan pasar modern. Dua jenis pasar yang menyediakan 

berbagai kebutuhan, seperti sayuran, makanan serta minuman, buah, 

daging, sabun, dan lain-lain. 

b. Pebedaan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern 

Dikutip dari buku pemberdayaan pasar tradisional di tengah 

kepungan pasar modern (2021) oleh Dedi Mulyadi, salah satu 

perbedaan pasar tradisional dan modern adalah harganya. Pada pasar 

tradisional, harganya ditetapkan berdasarkan kesepakataan tawar 

menawar antara penjual dan pembeli. Sedangkan di pasar modern, 

harnya sudah pasti, ditandai dengan adanya label harga.  

Menurut Wahab dalam buku Ensiklopedia Perdagangan Nasional 

(2010), dalam pasar modern, interaksi penjual dan pembeli tidak 

terjadi secara langsung. Sementara di pasar tradisional terjadi interaksi 

langsung. Adapun interaksi yang dimaksud adalah perbincangan antara 

penjual dan pembeli. Misalnya proses tawar-menawar, bertanya 

tentang ketersedian produk dan sebagainya. 

Dilansir dari buku Rumah Ekonomi Rumah Budaya (2012) 

karangan Chatib Basri dkk, berikut beberapa perbedaan pasar 

tradisional dan modern dalam bentuk tabel; 
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Pasar tradisional Pasar modern 

Prioritas utamanya bukanlah 

kenyamanan tempat berbelanja, 

melainkan harga dan produk  

Bagi pembeli, kenyamanan tempat 

belanja menjadi hal penting 

Produk yang dijual tidak selamanya 

dipajang 

Biasanya semua produk yang dijual 

akan dipajang dan dikelompokkan pad 

arak  

Penjualnya merupakan pelaku 

perorangan atau invidu  

Penjual di pasar modern umumnya 

berbentuk badan usaha yang bertujuan 

mencari keuntungan  

Pembayarannya hanya bisa dilakukan 

secara tunai  

Pembayarannya bisa tunai maupun 

kredit 

 

Terakhir, perbedaan pasar tradisional dan pasar modrn adalah 

fasilitasnya. Pasar tradisional berada di tempat yang terbuka dan 

petugas kebersihannya sangat minim. Sementara di pasar modern, ada 

pendingin ruangan dan petugas kebersihan. 

c. Keadaan Demografi 

Pedagang di pasar tradisional Sungguminasa berjumlah sekitar 

1.801 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Jumlah ini 

merupakan jumlah yang menempati kios dan los di pasar. Para 

pedangan yang berjualan di Pasar Tradisional Sungguminasa selain 

berasal dari Kabupaten Gowa juga ada yang berasal dari luar 

Kabupaten Gowa seperti Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto 

dan Kabupaten Sengkang yang kebanyakan telah  lama berdomisili di 

Kabupaten Gowa dan membuka usaha berjualan di Pasar Tradisional 

Sungguminasa.  
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C. Akuntabilitas DPRD Dalam Pengawasan Peraturan Daerah Tentang 

Pasar Tradisional Sungguminasa Di Kabupaten Gowa. 

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan 

administrasi public pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga 

legislative parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai 

beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan 

konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggung jawabkan (responsibility), 

kemampuan memberikan jawaban (answeraility), yang dapat di persalahkan 

(blameworthiness) dan yang mempunyai ketidak bebasan (liability) termasuk 

istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat 

menerangkannya. 

Pada penelitian ini peneliti mengunakan teori yang dikemukakan oleh 

David Hulmer dan Mark Tunner (Manggaukang Raba 2006:115) 

1. Legitimasi Bagi Para Pembuat Kebijakan  

Legitimasi menyangkut aspek legal atau formal yang menjadi dasar 

kewenangan pemerintah atau pihak tertentu dalam menjalankan praktik 

organisasi. Lebih lanjut, dalam legitimasi kekuasaan, bila seorang 

pemimpin menduduki jabatan dan memiliki kekuasaan secara legitimasi 

adalah bila yang bersangkutan dianggap absah memangku jabatannya dan 

menjalankan kekuasaannya. Maka dari itu, legitimasi dalam hal ini dapat 

berupa aturan atau tegulasi yang dapat menjadi acuan atau panduan 

penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Berdasarkan indikator 

legitimasi para pembuat kebijakan yang memadai pada pengukuran 

Akuntabilitas DPRD Dalam Pengawasan Tentang Pasar Tradisional 
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Sungguminasa, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama ketua 

Komisi II DPRD Kabupaten Gowa mengatakan bahwa:  

“Tidak terlalu memberikan kebebasan kepada pasar-pasar modern karena 

itu akan berdampak kepada pendapatan masyarakat kabupaten Gowa, 

sehingga pemerintah daerah mendorong diterbitkannya peraturan daerah 

terkait dengan pasar tradisional untuk membuat para pelaku usaha bisa 

mengembangkan dirinya. Jika terlalu banyak pasar modern di kabupaten 

gowa otomatis pendapatan masyarakat Gowa akan menurun. Sebagai 

perwakilan masyarakat yang duduk di DPRD Kabupaten Gowa 

mengapresiasi langkah pemerintah daerah untuk membuat aturan atau 

kebijakan seperti itu, tentunya kita pro kepada masyarakat yang ada di 

kabupaten gowa, suapaya dia bisa mengembangkan usahanya, dan 

tentunya kita tau kapan pasar modern itu terlalu di biarkan terlalu 

menjamu di kabupaten gowa otomatis pendapatan masyarakat Gowa akan 

menurun”. (hasil wawancara bersama NS ketua komisi II, 9 Agustus 

2022). 

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, dapat diketahui bahwa 

pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan upaya dalam 

mempertahankan eksistensi pasar tradisioanal, sehingga kebijakan ini 

dikeluarkan untuk meningkatkan atau mengembangkan pendapatan 

masyarakat Kabupaten Gowa terkhususnya bagi para pedagang. 

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama IH anggota komisi II 

mengatakan bahwa;  

“legitimasi bagi pembuat kebijakan dalam membuat Perda, diatur dalam 

UU dengan mekanisme tahapan-tahapan, tahapan perencanaan, tahapan 

penyususnan, tahapan pembahasan, tahapan pengesahan atau penetapan, 

tahapan pengundangan dan tahapan penyebarluasan atau sosialisasi”. 

(hasil wawancara bersama IH anggota komisi II, 9Agustus 2022). 
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Dari wanwancara di atas menyatakan bahwasanya legitimasi 

pembuat kebijakan dalam membuat Perda di atur dalam undang-undang 

dengan mekanisme tahapan. Perencanaan, penyusunan, pembahasan 

pengesahan, penetapan dan tahapan penyebarluasan. 

Kemudian juga di lakukan wawancara kepada DP dari Fraksi 

Gerindra yang menyatakan bahwa: 

“Legitimasinya memangkan tugasnya DPR itu membuat Perda nanti ada 

persetujuannya dari pemerintah terus untuk membutuhkan perda nanti ada 

penggajuan dari banpaperda biasanya sudah ada data-datanya itu tentang 

perda-perda ini, nanti kita bisa mengajukan inisiatif perda atau inisiatif 

DPR itu jadi bisa ada perda yang diajukan oleh rencangan banperda ada 

juga yang inisiatif DPRD”. 

(hasil wawancara bersama DP dari Fraksi Gerindra, 9 Agustus 2022). 

Dari wawancara di atas menyatakan bahwa legitimasi adalah tugasnya 

DPR untuk membuat Perda dengan persetujuan Pemerintah. Sehingga 

mempunyai tahapan seperti pengajuan dan persetujuan dari pemerintah.  

2. Keberadaan kualitas moral yang memadai  

Suatu organisasi pemerintahan harus mampu menerapkan nilai-nilai 

normal dalam tiap kegiatan, khususnya dalam konteks pelayanan public. 

Karena melalui kegiatan kegiatan public, pemerintah langsung bertemu 

dengan masyarakat. Sehingga harus mengedepankan sikap yang ramah 

kepada masyarakat dan mempertimbangkan kebaikan bagi organisasi. 

Berdasarkan indikator Keberadaan pemerintah pada hakekatnya 

dimaksudkan untuk melayani dan melindungi masyarakat, sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan atau alasan satu-satunya bagi eksistensi 
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Negara adalah pelayanan umum. Peneliti kemudian melakukan wawancara 

bersama ketua komisi II yakni bapak NS mengatakan bahwa: 

“waktu kemarin kita  survey sempat juga  para pelaku-pelaku usaha atau 

pedagang yang ada di pasar tradisional itu menyampaikan kepada kami 

sebagai  perwakilan meraka  untuk  tidak terlalu  memberikan keleluasaan 

untuk  munculnya  pembangunan-pembangunan pasar modern  yang ada di 

Kabupaten Gowa tentu ini berdampak kepada penghasilan  dari padagang-

pedagang yang ada di pasar tradisional, contoh di Kabupaten Gowa 

misalnya sudah ada Mall yang ada di situ penjual pakaian, sepatu tentu 

masyarakat ini  akan berbondong-bondong  kesana karena kita tau 

pengelolaan pasar modern itu sangat luar biasa disamping tempatnya 

bersih, ada promo-promo di dalamnya, ada kegiatan-kegiatan apa 

didalamnya, nah itu akan berdampak kepada adaya beli mansyarakat di 

pasar-pasar tradisional”. 

(hasil wawancara bersama NS ketua komisi II, 9 Agustus 2022). 

Dari wawancara di atas dapat disimpulakan bahwa pemerintah tidak 

memberikan keleluasaan terhadap pembangunan pasar modern sehingga 

pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan 

pasar tradisional agar bisa menjadikan pasar tradisional. Selanjutnya 

dilakukan wawancara bersama DP dari fraksi Gerindra mengatakan 

bahwa: 

“Kalau Sayakan bukan bagian dari situ yah jadi saya kurang tau tentang 

itu, cuman seharusnya ada perubahan gitu tapi kalau di lihat kita DPR ini 

melihatnya tidak hanya  dari sisi, ini kita lihat dari fungsi pengawasan 

jalan atau tidak setelah perda ini keluar ini berjalan atau tidak, 

kekurangannya kita di Gowa itu kadang-kadang  permasalahan perda itu  

tidak terlaksana secara maksimal, kalau dilihat dari bentuk pengawasan 

tapi kalau secara pesifik tidak begitu tau, saya tidak begitu tau bagaimana-
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nya tapi kalau kita melihat dari kacamata kita  sebagai orang awam 

memang pengelolaan pasar di Gowa memang setelah ada perda  harusnya 

bagus tapi  pada kenyataanya kan ambrul adul, kalau saya sih poinnya 

disitu, harusnya kalau ada perdanya biasanya lebih teratur tapi itukan 

berantakan, ambrul adul itu kenyataan yang ada  dari kacamata kita sendiri 

sebagai awam”. 

(hasil wawancara bersama DP dari Fraksi Gerindra, 9 Agustus 2022). 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perda yang dibuat 

untuk memberikan kesejahteraan masyarakat namun terkadang fungsi 

pengawasan tidak terlaksana dengan maksimal sehingga pengelolaan pasar 

tradisional menjadi berantakan atau ambrul-adul. Selanjutnya wawancara 

dilakukan oleh Hj. IH mengatakan bahwa: 

“Perubahan pasar tradisional ke pasar modern dilakukan dengan perubahan 

kultur pelaku usaha didalamnya. Dimana pasar tradisional transaksi 

tradisioanal (pembeli dan penjual masih bertemu langsung, masih 

transaksional/ tawar menawar, masih menggunakan pembayaran manual”. 

(hasil wawancara bersama IH anggota komisi II, 9Agustus 2022). 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan pasar 

tradisional perlu dilakukan oleh pelaku usaha yang ada didalamnya, 

dimana pasar tradisional masih melakukan pembayaran manual. 

Dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

pemerintah terhadap kebijakan masih belum terlaksana dengan baik. 

Dimana pada Perda pengelolaan pasar tradisional pasal 13 menyebutkan 

Strandar operasional dan produser terhadap pengelolaan pasar tradisional 

yakni; keamanan dan ketertiban, kebersihan dan penanganan sampah, 

pemeliharaan sarana pasar dan penataan parkir, namun kenyataan yang ada 
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di lapangan ketertiban, kebersihan, penanganan sampah dan penataan 

parkir masih tidak tertata dengan baik.  

3. Kepekaan  

Kepekaan dalam hal ini ialah mampu memberikan kesadaran kepada 

anggota dewan untuk lebih peka terhadap masyarakat melihat situasi dan 

kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan, sifat seperti inilah yang 

harus tetap tertanam dalam setiap anggota dewan Kabupaten Gowa. 

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada NS Ketua komisi 

II yaitu;  

“ya tentu kami mengapresiasi dek, kita ini di tunjuk sebagai perwakilan 

rakyat otomatis harus pro kepada masyarakat Kabupaten Gowa dimana 

kita perlu melihat peningkatan kesejahteraan mereka jadi dengan adanya 

perda otomatis itu ada payung hukum didalamnya untuk berdagang, untuk 

berjualan  secara aman”. 

(hasil wawancara bersama NS ketua komisi II, 9Agustus 2022). 

Dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa sebagai anggota 

dewan harus peka terhadap masyarakat dengan meningkatkan dan 

mensejahterakan masyarakat. Adapun wawancara yang dilakukan bersama 

DP dari Fraksi Gerindra mengatakan bahwa:  

“Seharusnya memang kita sebagai anggota DPR harusnya peka, bagus 

tidaknya perda itu kalau betul-betul terimplementasikan dengan baik, yang 

jadi masalah perdanya biasanya bagus akan tetapi pada saat 

mengimplementasikan ke kelapangan itu tidak maksimal, kalau saya sih 

melihat bahwa memang kondisi pasar kita tidak di kelola dengan baik, kita 

bisa melihat bahwa pengelolaan memang tidak baik dan tidak terlaksana 

dengan baik.”  
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(hasil wawancara bersama DP dari Fraksi Gerindra, 9Agustus 2022). 

Dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa kepekaan DPRD 

Kabupaten Gowa terhadap masyarakat kurang peka dimana perda tidak 

terimplementasi dengan baik sehingga pengelolaan pasar pun tidak 

terkelola dengan baik. 

Jadi berdasarkan seluruh hasil wawancara diatas mengenai kepekaan 

pemerintah terhadap masyarakat terutama pada pedagang masih kurang 

maksimal, dimana para pembuat kebijakan masih membiarkan para 

pedagang berjualan di pinggir jalan yang membuat para pengendara 

sepeda motor mengalami kemacetan, dan penataan tempat parkir yang 

tidak teratur. 

4. Keterbukaan  

Keterbukaan erat kaitannya dengan loyalitas kerja berupa kejujuran 

para Anggota DPRD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. 

Keterbukaan dalam pelayanaan dimaksudkan agar proses pelayanan 

tersebut dapat di ketahui oleh masyarakat.  

Adapun wawancara yang dilakukan bersama NS mengatakan 

bahwa:  

“Dasarnya pemerintah terhadap perda  untuk muaranya kepada 

masyarakat kabupaten gowa karena Perda dibuat dan di bentuk untuk 

mengatur segala sesuatu sehingga tidak ada tumpang tindih atau untuk 

kesejahteraan masyarakat, dalam hal keterbukaan ini pemerintah 

memberikan segala upaya dalam memberikan informasi terhadap 

masyarakat dengan mengadakan pertemuan terhadap pemerintah dan 

perangkat desa dan perangkat desa yang akan menyampaikan kepada 



61 

 
 

masyarakatnya terkait dengan adanya kebijakan tersebut”. 

(hasil wawancara bersama NS ketua komisi II, 9Agustus 2022). 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Perda 

yang dibuat untuk mengatur dan mensejahterakan masyarakat agar tidak 

terjadi tumpang tindih. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama DP dari fraksi 

Gerindra mengatakan bahwa: 

“Saya seringkali mengkritik permasalahan-permasalahan bagaimana 

pemerintah tidak mengelolah pasar dengan baik, seharusnya adanya 

perda ini bisa menjadi jawaban seharusnya pasar-pasar kita bisa lebih 

tertip tetapi kenyataan adalah bahwa pasar-pasar yang ada di Gowa itu 

pasar yang di buat tanpa perencanaan yang matang, pasar di buat 

penjualnya pada di luar itukan kenyataan yang terjadi, terus pada saat 

sekarang sepanjang sudut sungguminasa dan pallangga sampai ke 

panciro itukan seharusnya tidak ada, terus ada rencana pemerintah 

mungkin akan mengalapasing mereka tapi itu juga belum ada kemajuan 

sampai sekarang bagaimana pendataannya semakin hari jumlah 

pedagang-pedagang yang berjualan di pinggir jalan  itu semakin 

bertambah sementara kita harus memikirkan bagaiman kapasitas pasar 

yang akan di bangun selaku pemerintah kalau menurut saya khususnya 

pada pengelolaan pasar itu perencanaannya selalu tidak matang dan itu 

yang terjadi di semua pasar-pasar yang ada di Gowa, saya cuman melihat 

dari kacamata saya sebagai anggota DPR di bidang pengawasan kalau 

secara spesifik saya kurang paham. 

(hasil wawancara bersama DP dari Fraksi Gerindra, 9Agustus 2022). 

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa 

perencanaan DPRD Kabupaten Gowa dalam pengelolaan pasar-pasar  

tradisional yang ada di Gowa adalah pasar yang di buat tanpa 
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perencanaan yang matang. 

Selanjutnya wawancara yang di lakukan kepada IH dari fraksi 

perindo mengatakan bahwa:  

“Keberadaan pemerintah dalam pengelolaan pasar tradisional adalah 

dalam pembinaan pedagang, pemeliharaan bangunan dan penarikan 

retribusi, untuk transparansi dalam pengelolaan retribusi, pedagang 

senantiasa dihimbau untuk meminta kertas distribusi ketika petugas 

penarik retribusi datang menagih”.  

(hasil wawancara bersama IH komisi II, 9Agustus 2022). 

Dari hasil wawancara di aras dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan pasar terdapat program-program yang dilaksanakan dalam 

pembinaan usaha dan sarana perdagangan yang menyoroti upaya 

perencanaan dan revitalisasi pasar dan rehabilitas pasar, perencanaan 

yang terintegrasi dalam suatu program kerja yaitu program pembinaan 

usaha dan sarana perdagangan pasar tradisional. 

Selanjutnya wawancara dilakukan masyarakat yaitu bapak MY 

mengatakan bahwa;  

“kalau saya sih tidak tau terkait peraturan daerah itu, mungkin saya yang 

kurang terbuka dengan informasi’. 

(hasil wawancara bersama MY pedagang atau penjual, 11Agustus 2022). 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak 

mengetahui adanya peraturan daerah tentang pengelolaan pasar 

tradisional. 
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5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal 

Dalam penerapan akuntabilitas dalam organisasi pemerintah 

yakni menyangkut pemanfaantan sumber daya secara optimal. Sumber 

daya yang optimal dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan 

akuntabilitas pada suatu organisasi. pemanfaatan sumber daya yaitu 

memberdayagunakan seluruh kemampuan aparat, budget atau anggaran 

dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelayanan kepada 

masyarakat. Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama NS ketua 

komisi II mengatakan bahwa:  

“Pemenfaatan pasar  tradisional  ini tidak terlepas dari pemerintah 

khususnya dari  pemerintah dinas perdagangan dan perindustrian untuk 

selalu mengedukasi para pedagang atau para penjual yang ada di pasar 

tradisional ,misalnya mereka berusaha untuk mengstabilkan harga 

sehingga mereka bisa bersaing dengan pasar  modern kalau perlu di bawa 

harga yang di jual oleh pasar modrn ini tidak terlepas oleh dinas 

perdagangan dan perindustrian  dan itu menjadi mitra kami di komisi 2 

untuk selalu memberikan support dan spirit kepada mereka supaya 

pelayana kepada kepada masyarakat itu di tingkatkan terus”. 

(hasil wawancara bersama NS ketua komisi II, 9Agustus 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahhwa 

pemenfaataan pasar tradisional tidak terlepas dengan pemerintah 

khususnya dari pemerintah dinas perdagangan dan perindustrian untuk 

selalu mengedukasi para pedagang atau penjual untuk mengstabilkan 

harga. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama DP Fraksi Gerindra 

mengatakan bahwa: 

“Harusnya kita memang bisa memanfaatkan tapi saya tidak tau 
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bagaimana kebijakan pemerintah melakukan ini gitu jadikan gini saya 

juga mungkin harus baca  kalau kita mau lihat ada yang salah pasti kita 

bisa lihat perda, ini perda sudah dijalankan atau tidak, kalau berbicara 

tentang pasar kita akan berbicara tentang sampah, keindahan kota dan itu 

yang tidak perna kita perhatikan gitu, ada kasus gini saling tarik menarik 

misalnnya retribusi  ada yang merasa bahwa pasar yang mendapatkan 

retribusi dan msyarakat pengelolaan sampah ada juga merasa bahwa desa 

itu tidak jelas aturannya itu tidak tidak jelas akhirnya terjadi tumpang 

tindih akhirnya kita saling berharap dan yang terjadi adalah sampah 

berserakah di mana-mana mereka merasa itu bukan bagian dari tanggung 

jawab saya (para pedagang).  

(hasil wawancara bersama DP dari Fraksi Gerindra, 9Agustus 2022). 

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa  pemerintah 

belum melaksanakan pemanfaatan sumber daya secara optimal. 

Selanjutnya dilakukan wawancara kepada ibu Irmawati dari fraksi 

perindo mengatakan bahwa:  

“Pembentukan kegiatan dikelompok pedagang. Misal arisan yang 

menjadi bagian dari pemanfaatan sumber daya manusia, dikegiatan 

kelompok ini dapat memunculkan ide bagaimana situasi pasar yang baik 

dan bagaimana membenahi kekurangan yang ada”. 

(hasil wawancara bersama IH anggota komisi II, 9Agustus 2022). 

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa 

pemanfaatan sumber daya dengan adanya pembentukan kegiatan 

kelompok pedagang dengan melakukan arisan. 

6. Upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

Aspek efisien dan efektivitas berusaha untuk mencapai hasil yang 

objektif dalam tiap kinerja pemerintah. Karena kinerja pemerintah harus 

didasarkan pada standar yang jelas dan sesuai dengan panduan yang 
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berlaku, sehingga dapat berjalan dengan optimal. 

Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama IH anggota 

komisi II mengatakan bahwa: 

“Efektifitas dan efisiensi pasar tradisional di Kabupaten masih 

memerlukan pembinaan berkelanjutan. Misalnya terkait efektifitas; 

beberapa pasar masih beroperasi satu kali seminggu padahal secara 

kuantitas pembeli sudah dua kali seminggu, hal ini diakibatkan adanya 

pasar-pasar desa yang waktunya berdekatan dengan waktu operasional 

pasar kecamatan, sedangkan efesiensi keberadaan pasar tradisional, perlu 

ada pengaturan keberadaan titik pasar desa sehingga tidak saling 

berdekatan waktu operasionalnya”. 

(hasil wawancara bersama IH anggota komisi II, 9Agustus 2022). 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas pasar 

memerlukan pembinaan berkelanjutan dan efesiensi memerlukan 

pengaturan keberadaan titik pasar sehingga tidak saling berdekatan waktu 

operasionalnya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada DP 

mengatakan bahwa; 

“Kalau efektivitas efisien kan memang harus ada tempat efisien dan ada 

satu yang efektif, efektifnya dari segi apa, kita harus melihat bahwa 

adanya pasar-pasar ini juga bisa meningkatkan PAD karna kan ada 

retribusi yang harus dibayarkan oleh pemilik kios-kios yang ada di pasar, 

terus misalnya penanganan pasar yang ada di gowa sekarang tidak teratur 

tidak tau siapa mungkin ada yang meretribusi, mungkin ada yang masuk 

ke Perda gowa tapi yang pasti dari sekian banyak orang yang kita tidak 

tau jadi data itu juga penting, tujuan kita kan sebenarnya untuk 

mingkatkan PAD bagaimana pasar itu di kelola dengan baik bagaiaman 

masyarakat tetap juga bisa mencari nafkah itu juga harus menjadi 

pertimbangan kita tapi kalau pengelolaannya menurut saya memang tidak 
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maksimal jadi akhirnya terjadilah seperti ini, mungkin pemerintah 

memprioritaskan hal itu jadi kepedulian pemerintah tentang bagaimana 

pengelolaan pasar pengawasan tradisional tidak teratur akhirnya 

terjadilah seperti ini”. 

(hasil wawancara bersama DP dari Fraksi Gerindra , 9Agustus 2022). 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pasar-

pasar tradisional dapat meningkatkan PAD dan retribusi yang harus di 

bayar oleh pemilik kios-kios yang ada di pasar, namun dalam 

pengelolaan dan penanganan pasar tradisional tidak berjalan dengan 

maksimal dan teratur. 

 

D. Pembahasan  

1. Legitimasi Para Pembuat Kebijakan  

Legitimasi adalah sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa 

penerimaan keputusan pememinpin atau pejabat pemerintah pelaksana 

kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat. 

Legitimasi terkait dengan masalah hukum dan penerapan undang-undang 

yang dibuat dimana hal ini akan dijadikan sebagai ukuran bagaimana 

keputusan tersebut dapat diterima dan diakui kesahihannya oleh 

masyarakat. Adapun daftar nama-nama badan pembentukan peraturan 

daerah sebagai berikut: 
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Table 4.5 

 Daftar Nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) 

Komposisi Nama Komisi 

Ketua  Ir. H.M.Anwar Usman  Komisi III 

Wakil  Hasmollah MB SE Komisi II 

Anggota  Drs. H.M. Yusuf Sommeng, M.Si Komisi II 

Anggota  Dian Purnama Sari, SH. M.si Komisi I 

Anggota  Lukman Naba, SE. MM Komisi III 

Di olah oleh peneliti 2022 : 

Legitimasi anggota DPRD dalam pengawasan dengan melakukan 

peninjauan atau turun langsung kelapangan untuk melihat langsung 

kondisi pasar tradisional, kunjungan dilakukan untuk memastikan kegiatan 

pembangunan pasar tradisional berjalan sesuai dengan perencanaan. Selain 

itu kunjungan yang sering dilakukan untuk mendengarkan keluhan dan 

masukan baik pedangan maupun pembeli, bahkan ada beberapa 

masyarakat dan pedagang yang datang langsung ke kantor DPRD untuk 

menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kondisi 

pasar. Oleh karena itu sebagai bentuk dan tanggungjawab DPRD 

menfasilitasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang terkait untuk 

mencari solusi.  Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya 

peraturan daerah tentang pengelolaan pasar tradisional. Kedepannya 

diharapkan sosialisasi mengenai Perda lebih di tingkatkan lagi dan pada 

setiap kalangan masyarakat. 

2. Kualitas Moral Yang Memadai 

Suatu organisasi pemerintahan harus mampu menerapkan nilai-nilai 
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normal dalam tiap kegiatan, khususnya dalam konteks pelayanan public. 

Karena melalui kegiatan kegiatan public, pemerintah langsung bertemu 

dengan masyarakat. Sehingga harus mengedepankan sikap yang ramah 

kepada masyarakat dan mempertimbangkan kebaikan bagi organisasi. 

Melayani kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan pasar, baik dari 

tempat berjualan maupun penataan tempat parkir adalah tanggungjawab 

para anggota DPRD, namun fakta yang di dapat di lapangan dalam 

pengelolaannya masih belum cukup maksimal dimana masih banyaknya 

kios-kios yang terbengkalai dan kebersihan yang tidak terjaga dengan 

baik. 

Adapun hasil penelitian pada indikator ini yakni sebagai berikut 

akuntabilitas DPRD dalam pengawasan dari segi kualitas dinyatakan 

masih belum cukup baik dalam pengelolaan pasar tradisional. Dan 

pentingnya moral sangat mrembutuhkan tanggung jawab yang sangat 

besar yang diberikan kepada DPRD, amanah tersebut harus terlaksana 

dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada, pengelolaan pasar 

tradisional harus memiliki moralitas dan akhlak yang baik. 

3. Kepekaan 

Kepekaan dalam hal ini ialah mampu melihat situasi dan kondisi 

masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan, sifat seperti inilah yang 

harus tetap tertanam dalam diri setiap para anggota yang ada di DPRD 

Kabupaten Gowa. Dalam keterkaitannya dengan teori ini DPRD sebagai 

pemerhati kesejahteraan masyarakat pemerintah harus memiliki kepekaan 
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terhadap kondisi masyarakat terutama kepada pedagang dan masyarakat 

lainnya, pada penelitian ini DPRD masih kurang peka terhadap kondisi  

pasar dengan tempat yang kumuh, becek dan pedagang yang masih banyak 

berjualan di pinggir jalan, dimana pemerintah tidak tegas terhadap para 

pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan dan masih memberinya 

ruang terhadap pedagang berjualan di pinggir jalan. Kepekaan juga 

tentunya dapat dilihat dari sisi kemanusian para anggota dewan sebagai 

pemerhati sehubungan dengan teori yakni sifat atau bawaan sebagai 

kesadaran bagi lembaga legislative yang mampu memberikan bantuan dan 

lebih peka terhadap lingkungan.  

4. Keterbukaan  

Keterbukaan erat kaitannya dengan loyalitas kerja berupa kejujuran 

DPRD atau Pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. 

Keterbukaan dalam pelayanan dimaksudkan agar proses pelayanan 

tersebut dapat diketahui oleh masyarakat. Kemudian berdasakan hasil 

penelitian pada indikator ini pada keterbukaan DPRD dalam pengawasan 

pasar tradisional Sungguminasa dengan melalukakan pembinaan 

pedagang, pemeliharaan bangunan dan penarikan retribusi, untuk 

transparansi dalam pengelolaan retribusi, pedagang senantiasa dihimbau 

untuk meminta kertas distribusi ketika petugas penarik retribusi datang 

menagih. Dengan keterbukaan dalam kebijakan peraturan daerah, 

pemerintah memberikan segala upaya dalam memberikan informasi 

terhadap masyarakat dengan mengadakan pertemuan terhadap pemerintah 



70 

 
 

dan perangkat desa dan perangkat desa yang akan menyampaikan kepada 

masyarakatnya terkait dengan adanya kebijakan. Dan pada penelitian 

terhdap masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya Perda 

Tentang Pengelolaan pasar Tradisional. 

Sehubungan dengan teori dan hasil penelitian ini dapat dilihat 

bahwasanya keterbukaan dalam pelayanan sudah dilakukan dengan baik 

sehingga teori ini dan hasil penelitian berimbang pada keterbukaan. 

5. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal  

Dalam penerapan akuntabilitas dalam organisasi pemerintah yakni 

menyangkut pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sumber daya yang 

optimal dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntabilitas pada 

suatu organisasi. Pemanfaatan sumber daya yaitu menberdayagunakan 

seluruh kemampuan aparat, budget atau anggaran dan prasarana yang 

tersedia guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa pemanfaatan sumber daya belum cukup 

baik dimana masih banyaknya tempat yang tidak difungsikan dengan baik 

dan kurangnya ketertiban dalam berjualan. 

Gambar 4.1 

 
Kondisi lantai 3 pasar tradisional Sungguminasa: 
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Dalam hal ini pemerintah kurang optimal dalam mengelola pasar 

tradisional yang ada di Sungguminasa, luasnya lahan yang masih kosong 

namun pemerintah tidak tegas terhadap para pedagang yang masih 

berjualan dipinggir jalan yang dapat menghambat pengguna jalan. 

6. Upaya Peningkatan Efektivitas Dan Efesiensi  

Pengelolaan pasar tradisional secara efektif merupakan pencapaian 

dan tujuan yang ingin diraih oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan 

pasar tradisional Sungguminasa di Kabupaten Gowa dengan melaksanakan 

program sesuai dengan rencana dan strategi serta memanfaatkan sumber 

daya yang ada secara logis. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa 

efektifitas pasar memerlukan pembinaan berkelanjutan dan efesiensi 

memerlukan pengaturan keberadaan titik pasar sehingga tidak saling 

berdekatan waktu operasionalnya. 

Dapat dilihat pada tabel summary, Rekapulasi keenam dimensi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Sumber :Hasil penelitian Akuntabilitas DPRD dalam pengawasan peraturan 

daerah tentang pasar tradisional sungguminasa  di kabupaten Gowa 

Akuntabilitas dewan perwakilan rakyat 

daerah (dprd) dalam pengawasan 

peraturan daerah tentang pasar tradisional 

sungguminasa  di kabupaten gowa 

 

Kriteria 

Sudah Baik Cukup Baik 
Kurang 

Baik 

Legitimasi bagi para pembuat kebijakan     

Keberadaan Kualitas moral yang memadai     

Kepekaan     

Keterbukaan     

Pemanfaatan sumber daya secara optimal    

Upaya peningkatan efesiensi dan efektivitas     
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Dari hasil penelitian tentang Akuntabilitas DPRD di kantor 

Sektretariat DPRD Kabupaten Gowa yang menggunakan indikator 

akuntabilitas dari David Hulme dan Mark Turney dalam Raba 

Manggaukang (2006), dapat disimpulkan bahwa menggunakan table 

summary Akuntabilitas DPRD dalam pengawasan yang dilihat dengan 

menggunakan keenam indikator yaitu Legitimasi bagi pembuat kebijakan, 

Keberadaan, Keterbukaan, Pemanfaatan sumber daya secara optimal dan 

Upaya peningkatan efesiensi dan efektivitas untuk melihat akuntabilitas 

Anggota DPR dalam pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional 

Sungguminasa belum cukup baik seperti pada tiap-tiap indikator.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan     

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa akuntabilitas DPRD 

terhadap pengawasan pasar tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa belum 

berjalan dengan baik. Para anggota DPRD belum akuntabel dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan rakyat berdasarkan 

penilaian dari 6 dimensi yang digunakan oleh penulis. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan dalam aspek legitimasi bagi para pembuat kebijakan 

dalam hal penetapan Perda tentang pasar Tradisional Sungguminasa sudah 

berjalan dengan baik. Namun, keberadaan kualitas moral yang memadai masih 

kurang baik karena ditemui dilapangan fungsi pengawasan tidak terlaksana 

dengan maksimal sehingga pengelolaan pasar tradisional menjadi berantakan 

atau ambrul-adul.  

Kepekaan anggota dewan dinilai masih kurang baik ini terlihat dari 

kondisi pasar yang belum begitu terkelola. Kemudian pada aspek 

keterbukaan yang berkaitan dengan loyalitas atau kejujuran anggota DPRD 

sudah cukup baik melalukakan pembinaan pedagang, pemeliharaan 

bangunan dan penarikan retribusi, untuk transparansi dalam pengelolaan 

retribusi, pedagang senantiasa dihimbau untuk meminta kertas distribusi 

ketika petugas penarik retribusi datang menagih. Dengan keterbukaan dalam 

kebijakan peraturan daerah, pemerintah memberikan segala upaya dalam 
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memberikan informasi terhadap masyarakat dengan mengadakan pertemuan 

terhadap pemerintah dan perangkat desa dan perangkat desa yang akan 

menyampaikan kepada masyarakatnya terkait dengan adanya kebijakan. 

Dalam penetapan akuntabilitas pemerintah yakni menyangkut 

pemanfaatan sumber daya secara optimal belum cukup baik dengan tidak 

memanfaatkan tempat dengan baik dan kurangnya ketertiban dalam 

berjualan. Upaya peningkatan efektivitas dan efesiensi sudah cukup baik 

dengan efektivitas pasar yang melakukan pembinaan berkelanjutan dan 

efesiensi memerlukan pengaturan keberadaan titik pasar sehingga tidak 

saling berdekatan waktu operasionalnya.  

Dalam hal ini akuntabilitas anggota DPRD dalam pengawasan belum 

cukup terlaksana dengan baik sesuai fungsi dan prosedur pengawasan. 

 

B. Saran  

1. Diharapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa 

terus melakukan perbaikan, penataan dan pembinaan terhadap pasar 

tradisioanl 

2. Diharapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa 

untuk menindaklanjuti dan memberikan  sanksi bagi pelanggar peraturan 

daerah 

3. Diharapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa 

untuk mengelola pasar dengan baik dan tertib. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

No. INDIKATOR PERTANYAAN WAWANCARA INFORMAN 

1.  Legitimasi bagi para 

pembuat kebijakan 

1. Bagaimana legitimasi para pembuat 

kebijakan dalam penetapan perda? 

2. Apakah kebijakan yang ada sudah 

terlaksana dengan baik? 

3. Apakah ada denda bagi pelanggar 

kebijakan tersebut? 

4. Apa yang menjadi dasar 

pertimbangan pemerintah terhadap 

perda 

Anggota 

DPRD 

2.  Keberadaan kualitas 

moral yang memadai 

1. Bagaimana pengaruh keberadaan 

kebijakan yang telah terbentuk 

terhadap pasar tradisional  

2. Menurut anda, apakah dengan 

keberadaan kebijakan ini 

menjadikan perubahan pasar 

tradisional secara siknifikan? 

3. Mengatur mengenai hal apa sajakah 

keberadaan peraturan daerah 

terhadap kebijakan pasar 

tradisional? 

Anggota 

DPRD 

3.  Kepekaan 1. Bagaimana kepekaan para pembuat 

kebijakan terhadap pasar 

tradisioanal? 

2. Bagaimana respon masyarakat 

terhadap kebijakan tersebut?  

3. Apakah dengan adanya kebijakan ini 

masyarakat semakin mematuhi 

peraturan daerah yang sedang 

Anggota 

DPRD 
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No. INDIKATOR PERTANYAAN WAWANCARA INFORMAN 

berlaku? 

4.  Keterbukaan  1. Bagaimana pemerintah dalam 

mewujudkan prinsip keterbukaan 

dalam mengelolah pasar tradisioanal  

2. Bentuk keterbukan seperti apakah 

yang disediakan pemerintah dalam 

hal kebijakan pasar tradisional ini? 

3. Bagaimana menyikapi beberapa 

masukan masyarakat terhait 

penataan pasar tradisional? 

Anggota 

DPRD 

5.  Pemanfaatan sumber 

daya secara optimal 

1. Bagaimana pemanfaatan sumber 

daya secara optimal terhadap pasar 

tradisioanal? 

2. Apakah sumber daya yang telah 

dimiliki saat ini mencukupi untuk 

menangani dan mengelola kebijakan 

yang ada mulai dari pengawasan, 

pelaksanaan serta pengendalian ? 

1. Apa saja sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam mendukung 

kebijakan ini? 

Anggota 

DPRD 

6.  Upaya peningkatan 

efisiensi dan 

efektivitas  

1. Bagaiaman upaya bapak /ibu dalam 

meningkatkan efisiensi terhadap 

pasar tradisional 

2. Sejauh ini upaya peningkatan yang 

seperti apa yang telah dilakukan? 

3. Apakah ada kendala dalam upaya 

peningkatan kebijakan ini? 

Anggota 

DPRD 
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